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Mesto	Šamorín	
______________________________________________________________ 

 
 

N á v r h 

Všeobecne		záväzné			nariadenie	
č. 9 /2016 

 
o  určen í  pr í spevku na  č ia s točnú úhradu nákladov  v  školách  
a  školských  zar iadeniach  v  zr iaďovateľ skej  pôsobnost i  mes ta  
Šamorín  na  území  mesta  Šamorín  (ďa le j  l en  „VZN“)  

 
 

Návrh VZN:     -   vyvesený na úradnej tabuli mesta  dňa : 28. 11. 2016    
                          -  zverejnený na internetovej adrese mesta  dňa :  28. 11. 2016  
                
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN:   do (včítane):  08. 12. 2016 
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta  Šamorín č. 9/2016 (ďalej len „VZN“) o určení 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín 
 

Mesto Šamorín podľa § 6 ods. 1 a §11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 28 ods.5, § 49 ods. 4, §114 ods. 6, §116 
ods. 6, §140 ods. 9,  zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov  vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie: 
 

     § 1 
Predmet úpravy 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta upravuje výšku príspevkov na čiastočnú úhradu 
výdavkov spojených s pobytom detí a žiakov v školách a školských zariadeniach a  čiastočnú 
úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa 
vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. 
 

§ 2 
Príspevky v materskej škole ( v MŠ ) 

 

Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom prispieva zákonný zástupca na čiastočnú 
úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou, ktorú určí zriaďovateľ 
všeobecne záväzným nariadením. 
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§ 3 
Príspevky v základnej umeleckej škole ( v ZUŠ ) 

 

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva:  
a/ zákonný zástupca žiaka mesačne sumou, ktorú určí zriaďovateľ všeobecne záväzným 
nariadením. 
b/ dospelá osoba mesačne sumou, ktorú určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. 
 

§ 4 
Príspevky v centre voľného času ( v CVČ) 

 

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva: 
a/  zákonný zástupca sumou, ktorú určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením 
 b/ dospelá osoba mesačne sumou, ktorú určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. 

 
§ 5 

Príspevky v školskom klube detí  ( v ŠKD) 
 
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný 
zástupca žiaka mesačne sumou, ktorú určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.  

 
§ 6 

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ( v ŠJ) 
 
Školská jedáleň, alebo výdajná školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za 
čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup 
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. 
 

§ 7 
Výška príspevkov v školách a školských zariadeniach 

 
Ak sa v škole, alebo v školskom zariadení zabezpečuje okrem bezplatnej výchovy 
a vzdelávania aj hmotné zabezpečenie detí a žiakov, prispievajú rodičia alebo iné osoby, ktoré 
majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov spojených 
s pobytom detí a žiakov v školách a školských zariadeniach.   
Výška príspevkov v školách a školských zaradeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Šamorín je nasledovná: 
 
1)  Príspevok v MŠ:   13,00 eura/mesiac 
2)  Príspevok v ZUŠ: 
 a) prípravné štúdium  - individuálne  8,00 eura/mesiac 
   - skupinové    8,00 eur/mesiac 
 b) základné štúdium  - individuálne  10,50 eura/mesiac 
   - skupinové  8,00 eura/mesiac 
   - rozšírené  12,50 eura/mesiac 
 c) štúdium dospelých  - individuálne - I. a II. stupeň  10,00 eura/mesiac 
   - ostatní štud. aj prac.  18,00 eura/mesiac 
   - skupinové  10,00 eura/mesiac 
 
3)  Príspevok v ŠKD:  6,50 eura/mesiac 
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4)  Príspevok v CVČ: 
  a) deti a žiaci   10,00 eura/rok 
  b) dospelá osoba   15,00 eura/polrok 
 
5)  Príspevok v ŠJ pri materských školách: 
  a) pre deti z MŠ  - desiata, obed, olovrant  1,27 eura/deň 
      desiata  0,30 eura/deň 
      obed  0,72 eura/deň 
      olovrant  0,25 eura/deň 
  b) pre žiakov zo ZŠ  - obed  I. stupeň  1,09 eura/deň 
    II. stupeň  1,16 eura/deň 
  c) dospelí stravníci - obed - finančný limit na nákup potravín  1,26 eura/deň 
  d) pre  deti  sa ku každému obedu zároveň určuje režijný  
                   príplatok vo výške                                                0,14 eura/deň 
  e) pre dospelých stravníkov sa ku každému obedu zároveň 
      určuje režijný príplatok vo výške 0,80 eura/deň 
                      
6) Príspevok v ŠJ pri základných školách: 
  a) pre žiakov zo ZŠ  - desiata  I. stupeň  0,36 eura/deň 
    II. stupeň  0,36 eura/deň 
   - obed  I. stupeň  1,09 eura/deň 
    II. stupeň  1,16 eura/deň 
  b) dospelí stravníci - obed - finančný limit na nákup potravín   1,26 eura/deň 
  c) pre  žiakov ZŠ sa ku každému obedu zároveň určuje  
                 režijný príplatok vo výške                                0,14 eura/deň  
  d) pre dospelých  stravníkov sa ku každému obedu zároveň 
      určuje režijný príplatok vo výške 0,80 eura/deň 
 
 

§ 8 
Zníženie alebo odpustenie príspevku 

 
1) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, 

a)  ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 
b)  ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že     
     je poberateľom dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, 
c)  ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 
 

2) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za 
dieťa, 

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe    
    nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov  
    preukázateľným spôsobom, 
b) ktoré nedochádzalo do školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená  
    prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými   
    dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného  
    príspevku. 

 

3) Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení 
príspevku ak plnoletý žiak, alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne 
požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov 
k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 



4 
 

    
4) Zriaďovateľ centra voľného času môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku 

ak plnoletý žiak, alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada 
a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke 
v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 

 

5) Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku 
ak plnoletý žiak, alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada 
a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke 
v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 

 
§ 9 

Záverečné ustanovenia 
 
1) Na tomto  VZN  sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo mesta Šamorín  dňa ......., pod č. 
2) Toto VZN nadobúda účinnosť 01. 01. 2017. 
3) Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 14/2015 o určení príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách  a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  
Šamorín, schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Šamorín dňa 15. 12. 2015, pod  
č. 10/2015/VII. 

 
 
 
                                                                                               Gabriel Bárdos 
                                                                                                primátor mesta 
 


