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Mesto Krompachy v súlade so zákonom NR SR č. 245/ 2008 Z. z.o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so zákonom č. 596 / 2003 Z. z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na 
základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Krompachy č. 2/2019 o príspevkoch na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. 

 

Článok 1 

Predmet nariadenia 

1. V súlade so  zákonom  NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní   (školský zákon) 
    mesto ako zriaďovateľ určí: 
    a.  výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, 
    b.  výšku príspevku v základnej umeleckej škole, 
    c.   výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,          
    d.  výšku príspevku na čiastočnú úhradu  nákladov  na stravu a podmienky úhrady v školskej 
         jedálni, 
    e.  výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času 

 

Článok 2 

Vymedzenie pôsobnosti 
1. Predmet   nariadenia  sa   vzťahuje  na  určenie  výšky  príspevkov   v školách  a  školských  
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy. 
2. Predmet  nariadenia  sa vzťahuje  na materské školy, základnú umeleckú školu, školský klub 

klub detí, školské jedálne a centrum voľného času. 
 

Článok 3 

Výška príspevku 

 

1. Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole                   16 € 

 

2. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej 
umeleckej škole: 
    a)  prípravné štúdium        2 € 

    b)  žiaci a študenti vo veku  do 25 rokov: 
         individuálne vyučovanie        7 € 

         skupinové vyučovanie                    4 € 

         individuálne + skupinové       7 € 

        ďalšie skupinové štúdium                12 € 

(ku zapísanému skupinovému štádiu ďalšie skupinové štúdium zapísané navyše) 
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 c)  štúdium pre dospelých nad 25 rokov:  
        individuálne vyučovanie                                                            25 € 

        skupinové vyučovanie                  15 € 

 

3. Mesačný príspevok na činnosť školského klubu detí pri pravidelnej aktivite podľa 

výchovného programu klubu         8 € 

 

4. Príspevky za stravovanie v školskej jedálni: 
    a) deti MŠ                  1,12 € 

z toho: 

desiata                   0,26 € 

obed                                                               0,64 € 

olovrant                  0,22 € 

   b) žiaci ZŠ (obed) – 1. stupeň               0,95 € 

                                 -  2. stupeň                                                                 1,01 € 

   c) dospelí stravníci                                                                                  1,12 € 

 

5. Mesačný  príspevok  na  čiastočnú  úhradu nákladov spojených s  činnosťou centra  
voľného času: 
    a) žiaci a študenti vo veku do 25 rokov                                                  1,00 € 

    b) odovzdanie vzdelávacieho poukazu                                                   0,00 € 

    c) dospelí nad 25 rokov                4,00 € 

Príspevok uhrádzajú aj žiaci základných škôl z okolitých obcí, za ktorých príslušná obec 
prispieva na prevádzkové náklady týchto detí v zmysle uzatvorenej zmluvy medzi mestom 

Krompachy a danou obcou. Ostatní žiaci, ktorým obec, v ktorom majú trvalé bydlisko, 
neprispieva na prevádzkové náklady, uhrádzajú aj ročný poplatok v sume min. 65 € ročne, 
poprípade podľa predpisu, ktorý určí zriaďovateľ na príslušný rok. Ak dieťa odovzdá 
vzdelávací poukaz, príspevok sa neuhrádza. 

 

Článok 4 

Oslobodenie od poplatkov 

 

1. Oslobodené  od   poplatkov  je   dieťa materskej  školy  jeden  rok pred  plnením   povinnej 
školskej  dochádzky (§ 28 ods.6 a  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní). 
2. Príspevok   sa  neuhrádza  za  dieťa MŠ, ak zákonný  zástupca  predloží doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 
3. Príspevok v  materskej  škole  na  základe   rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, 
ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe  nasledujúcich kalendárnych dní 
z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom dochádzky (§ 28 ods.7 
a  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní). 
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4. Príspevok v  materskej  škole  na  základe  rozhodnutia  zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, 
ktoré   nedochádzalo   do materskej   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. 
 

5. 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 (§ 49 ods. 5  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní). 
 

6. 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 
(§ 116 ods. 7  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní). 
 

7. Zriaďovateľ   školského  klubu detí  môže  rozhodnúť  o znížení  alebo  odpustení príspevku, 
ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží   doklad o tom, že je poberateľom dávky 

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (§ 114 ods.7  zákona č. 245/2008 
Z. z. o výchove a vzdelávaní). 
 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

 

(1) Na tomto nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch uznesením č. 5/E.2 

zo dňa 13.2.20109 

(2) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN č. 4/2008 o príspevkoch na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach vrátane jeho dodatkov. 

(3) Nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta 
Krompachy.  

 

 

 

 

        Ing. Iveta Rušinová 

                                                            primátorka mesta 
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Doplnok č. 1 

 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta 

Krompachy č. 2/2019 

 
o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach 

 

 

Návrh Doplnku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu na pripomienkovanie 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 4.6.2019 

Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dňa:          4.6.2019 

Zverejnený na internetovej adrese mesta dňa: 4.6.2019 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania (včítane): 14.6.2019 

Vyhodnotenie pripomienok  počet:  dňa:  

 

Vydaný  Doplnok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu 

Schválený na rokovaní  Mestského zastupiteľstva v Krompachoch 

dňa: 
20.6.2019 

Číslo uznesenia: 10/E.4 

Vyvesený vyvesením na úradnej tabuli dňa:  1.7.2019 

Účinný dňom:   1.9.2019 

Zvesený z úradnej tabule dňa: 17.7.2019 



 

Mesto Krompachy v zmysle § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  vydáva tento Doplnok 

č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krompachy č. 2 /2019 o príspevkoch na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách školských zariadeniach. 

 

Článok 1 

 

V článku 3 výška príspevku sa ruší: 
 

V bode 2. písmeno a) prípravné štúdium                                                  2,00 € 

 

V bode 4. Príspevky za stravovanie v školskej jedálni: 
    a) deti MŠ                  1,12 € 

z toho: 

desiata                   0,26 € 

obed                                                               0,64 € 

olovrant                  0,22 € 

   b) žiaci ZŠ (obed) – 1. stupeň               0,95 € 

                                 -  2. stupeň                                                                 1,01 € 

   c) dospelí stravníci                                                                                  1,12 € 

 

a nahrádza sa: 
 

V bode 2. písmeno a) prípravné štúdium                                                   4,00 €   
V písmene b) sa na konci dopĺňa text o: 
 skupinové vyučovanie žiaka, ktorý navštevuje inú ZUŠ                        12,00 € 

 

 4. Príspevky za stravovanie v školskej jedálni: 
    a) deti MŠ                  1,45 € 

z toho: 

desiata                   0,36 € 

obed                                                               0,85 € 

olovrant                  0,24 € 

   b) žiaci ZŠ (obed) – 1. stupeň               1,15 € 

                                 -  2. stupeň                                                                 1,23 € 

   c) dospelí stravníci                                                                                  1,33 € 
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Článok 2 

 

(1) Na tomto Doplnku sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch uznesením č. 10/E.4 

a nadobúda účinnosť od 1.9.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Iveta Rušinová 

  primátorka mesta 
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