
Mestské zastupiteľstvo v Gelnici vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 zákona č. 

596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 

ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách vydáva: 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Gelnica 

o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 

č. 100/2019 

 
 

§ 1 

Predmet úpravy  

     Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku mesačného príspevku, ktorý je povinný 

uhrádzať rodič alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej 

starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len 

„zákonný zástupca“) na jedno dieťa alebo jedného žiaka  

a) za pobyt dieťaťa v materskej škole,  

b) na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, 

c) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, 

d) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času, 

e) na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.  

 

 

§ 2 

Výška mesačného príspevku  

za pobyt dieťaťa v materskej škole 

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole do dovŕšenia 3 rokov veku dieťaťa prispieva 

zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne sumou 80 € 

na jedno dieťa. 

 

2.  Za pobyt dieťaťa v materskej škole po dovŕšení 3 rokov veku dieťaťa prispieva 

zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne sumou 16 € 

na jedno dieťa. Poplatok 16 € sa začne platiť v  mesiaci nasledujúcom po mesiaci, 

v ktorom dieťa dovŕšilo 3 roky. 

 

3. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza  

predovšetkým bezhotovostným prevodom na účet Mestského úradu v Gelnici číslo 

účtu SK 42 5600 0000 0004 0808 9002 vedený v Prima Banke a.s., pob. Gelnica, 

v odôvodnených prípadoch poštovou poukážkou alebo  v hotovosti priamo do 

pokladne školy do 20. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.  

 

4. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, 

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 



b) ktorého zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, 

že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej 

núdzi. 

5. Príspevok podľa odseku 1 a 2 na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za 

dieťa,  

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 

preukázateľným spôsobom,  

b) 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. 

§ 3 

     Výška mesačného príspevku  

na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole 

1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole 

zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca žiaka resp. dospelá osoba žiak mesačne sumou : 

 
Druh štúdia/odbor 

 

mesačne september- 

december 

január - jún ročný 

príspevok 

Prípravné štúdium – ½ 

indiv. (HO) 

4€ 16€ 24€ 40€  

Prípravné štúdium – ½ 

skup. (VO, LDO, OAMT) 

3€ 12€ 18€ 30€  

Základné štúdium indiv. 

(HO) 

6€ 24€ 36€ 60€ 

Základné štúdium 

skup.(VO, LDO, OAMT) 

5€ 20€ 30€ 50€ 

Štúdium pre dospelých (do 

25 rokov -študenti SŠ,VŠ) 

– indiv. (HO) 

7€ 28€ 42€ 70€ 

Štúdium pre dospelých (do 

25 rokov -študenti SŠ,VŠ) 

– skup.  

6€ 24€ 36€ 60€ 

Štúdium pre dospelých (do 

25 rokov-  s vlast. 

príjmom) – indiv. 

8€ 32€ 48€ 80€ 

Štúdium pre dospelých (do 

25 rokov-  s vlast. 

príjmom) – skup. 

7€ 28€ 42€ 70€ 

Štúdium pre dospelých 

(nad 25 rokov) – indiv. 

30€ 120€ 180€ 300€ 

Štúdium pre dospelých 

(nad 25 rokov) – skup. 

25€ 100€ 150€ 250€ 

Rozšírené štúdium 

indiv. (HO) 

7€ 28€ 42€ 70€ 

Rozšírené štúdium 

skup. (VO, LDO, OAMT) 

6€ 24€ 36€ 60€ 

Ďalší nástroj (obligát) 

 

6€ 24€ 36€ 60€ 

 ½:  prvý a druhý prípravný ročník 

 



a) Žiaci, ktorí sa prihlásia na štúdium do ZUŠ po zbere údajov o počtoch žiakov do 

štatistických výkazov / t. j. po termíne 15. 09. v príslušnom školskom roku/,  hradia 

poplatky nasledovne: 

Individuálne vyučovanie (HO) – 20 €/mesiac 

Skupinové vyučovanie (OAMT, VO, LDO) – 15 €/mesiac 

 

b) Žiaci, ktorí navštevujú ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti inej obce resp. mesta (t. j. 

poskytli súhlas na započítanie  údajov do zberu inej ZUŠ) a majú záujem aj o štúdium 

v ZUŠ v Gelnici, hradia poplatky nasledovne: 

Individuálne vyučovanie (HO) – 20 €/mesiac 

Skupinové vyučovanie (OAMT, VO, LDO) – 15 €/mesiac 

 

 c/ Mimoškolská činnosť:   

- dieťa:  3,00 € / mesiac, v prípade odovzdania  vzdelávacieho poukazu 0 € 

- dospelý: 5,00 €/mesiac   

2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej 

škole zákonný zástupca resp. dospelá osoba -žiak uhrádza predovšetkým bezhotovostným 

prevodom na účet školy číslo účtu SK98 5600 0000 0027 8531 2002 vedený v Prima Banke 

a.s., pob. Gelnica, alebo v odôvodnených prípadoch v hotovosti priamo do pokladne školy 

nasledovne:   

a) platba : za mesiace september – december.....najneskôr do 31.10. 

b) platba: za mesiace január – jún.......................najneskôr do 28.02. 

 

Ďalšie podrobnosti platenia príspevku sú uvedené vo „Vnútornom predpise o príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ“. 

 

 

§ 4 

     Výška mesačného príspevku  

na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 

1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného 

obcou prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou  5 €  .  

2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí zákonný 

zástupca uhrádza predovšetkým na účet školy číslo účtu SK27 5600 0000 0023 5808 9002 

vedený v Prima Banke a.s., pob. Gelnica, alebo v odôvodnených prípadoch poštovou 

poukážkou alebo v hotovosti priamo do pokladne školy do 20. dňa v príslušnom kalendárnom 

mesiaci.  

 

 

§ 5 

     Výška mesačného príspevku  

na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času 

1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v centre voľného času zriadenom 

obcou prispieva zákonný zástupca žiaka resp. dospelá osoba žiak mesačne sumou : 

 

 



 Výška poplatku za 

jeden záujmový útvar 

Po odovzdaní vzdelávacieho 

poukazu 
Žiak s trvalým pobytom na 

území mesta Gelnica a obce 

Žakarovce v rámci spoločného 

školského obvodu 

1 €/ mesačne 0 €/ mesačne 

Žiak s trvalým pobytom mimo 

mesta Gelnica  
3 €/ mesačne 1 €/ mesačne 

Dieťa do 6 rokov 1 €/mesačne na základe 

dochádzky 
 

Študent strednej školy starší 

ako 15 rokov 
3 €/mesačne 1 €/ mesačne 

Osoba staršia ako 15 rokov  3 €/mesačne - 

Jazykové záujmové útvary pre 

osoby staršie ako 15 rokov 
3 €/ hodina - 

 Výška poplatku je uvedená za jeden záujmový útvar, ktorý žiak navštevuje. V prípade, že žiak 

navštevuje viac záujmových útvarov, platí poplatok za každý záujmový útvar.           

 

 V prípade, že obec alebo mesto, v ktorej má žiak navštevujúci CVČ trvalý pobyt poskytne Mestu 

Gelnica dotáciu na financovanie CVČ v Gelnici, prispieva zákonný  zástupca žiaka mesačne takou 

sumou,  ako žiak s trvalým pobytom na území Mesta Gelnica 
 

   

      2)  Výšku príspevku na iné činnosti centra /prázdninové aktivity, jednorazové podujatia,  

 štartovné/ určuje riaditeľ na základe nákladov na aktivitu 

3) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času zákonný 

 zástupca uhrádza predovšetkým bezhotovostným prevodom na účet Centra voľného  

 času v Gelnici  číslo účtu  SK54 5600 0000 0025 4500 8001 vedený v Prima Banke  

a.s., pob. Gelnica, alebo v odôvodnených prípadoch poštovou poukážkou alebo 

v hotovosti priamo do pokladne centra  voľného času nasledovne:  

a) platba : za mesiace september – december.....najneskôr do 31.10. 

b) platba: za mesiace január – jún.......................najneskôr do 28.02. 

 

 

 

 

§ 6 

Výška príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 

1) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca 

vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s I. 

finančným pásmom pre školské stravovanie zverejneným  Ministerstvom  školstva SR : 

 

 Desiata Obed Olovrant SPOLU 

MŠ dieťa od 2 - 6 

rokov 

0,34 € 0,80 € 0,23 € 1,37 € 

ZŠ žiak od 6 - 11 

rokov 

 1,08 €  1,08 € 

ZŠ žiak od 11 – 15 

rokov 

 1,16 €  1,16 € 

Dospelí stravníci  1,26 €  1,26 € 

 



2) Výšku príspevku na režijné náklady na jedno hlavné jedlo pre zamestnancov škôl 

a školských zariadení a iné fyzické osoby určí riaditeľ školy prepočtom skutočných nákladov 

na mzdy a prevádzku školskej jedálne, resp. výdajnej školskej jedálne za predchádzajúci 

kalendárny rok 

 

3) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy na čiastočnú úhradu nákladov v 

školskej jedálni, resp. výdajnej školskej jedálni, ktoré je vo veku od 2 – 5 rokov a žije v 

domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo 

výške životného minima, sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy 

k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu1) za každý deň, v 

ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo 

stravu. 

 

4) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy na čiastočnú úhradu nákladov v 

školskej jedálni, resp. výdajnej školskej jedálni, ktoré navštevuje posledný ročník materskej 

školy, sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu1) za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo 

výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu. 

 

5) Príspevok zákonného zástupcu žiaka základnej školy na čiastočnú úhradu nákladov 

v školskej jedálni, resp. výdajnej školskej jedálni sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na 

podporu výchovy k stravovacím návykom žiaka podľa osobitného právneho predpisu1), ktorý 

sa zúčastnil vyučovania v základnej škole a odobral stravu. 

 

6) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný uhradiť rozdiel medzi poskytnutou 

dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného právneho 

predpisu1) a výškou nákladov na nákup potravín a režijných nákladov do 20.dňa v príslušnom 

kalendárnom mesiaci. 

 

7) V prípade, že zákonný zástupca neodhlásil zo stravy dieťa alebo žiaka, na ktorých sa 

vzťahujú ustanovenia osobitného právneho predpisu1) v termíne stanovenom vnútorným 

poriadkom školy, je povinný uhradiť plnú výšku príspevku na úhradu nákladov na nákup 

potravín a príspevku na režijné náklady. Tieto náklady vyúčtuje vedúca školskej jedálne, resp. 

výdajnej školskej jedálne po ukončení príslušného kalendárneho mesiaca a zákonný zástupca 

dieťaťa alebo žiaka ich uhradí najneskôr do 20. dňa nasledujúceho mesiaca. 

 

8) V prípade, že si zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie zmysle u st. § 

140 ods.5 zákona č.245/2008 Z.z., predovšetkým 

o šetriaca diéta / pri chorobách tráviaceho traktu, obezite/ 

o diabetická diéta / pri zvýšenej hladine cukru v krvi –cukrovka/ 

o bezlepková diéta / porucha vstrebávania lepku –celiakia/ 

a) predloží zákonný zástupca dieťaťa školskej jedálni, resp. výdajnej školskej jedálni 

zápisný lístok na diétne stravovanie spolu s písomným  potvrdením od príslušného 

odborného lekára – špecialistu  podľa druhu požadovanej diéty najneskôr do 

15.9 príslušného školského roka alebo kedykoľvek počas školského roka, 

bezodkladne po tom, ako  u dieťaťa vznikne potreba diétneho stravovania podľa  

písomného potvrdenia od príslušného odborného lekára - špecialistu   

b) riaditeľ školy vydá rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na diétne stravovanie 



c) ak riaditeľ školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na diétne stravovanie , poskytne 

mu školská jedáleň, resp. výdajná školská jedáleň diétne stravovanie , ak ho 

zabezpečuje 

 

d) Ak školská jedáleň alebo výdajná školská jedáleň nemá vytvorené podmienky pre 

výroby určených diét v  zmysle u st. § 140 ods.5 zákona č.245/2008 Z.z., 

predovšetkým  

o šetriaca diéta / pri chorobách tráviaceho traktu, obezite/ 

o diabetická diéta / pri zvýšenej hladine cukru v krvi –cukrovka/ 

o bezlepková diéta / porucha vstrebávania lepku –celiakia/ 

vyplatí zriaďovateľ prostredníctvom školy zákonnému zástupcovi dieťaťa dotáciu na stravu 

v súlade s ust, § 4 zákona č.544/2010 Z.z, ,  na jeho účet, t.j vo výške 1,20 eur na deň ,  a to 

vždy najneskôr do posledného dňa mesiaca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom 

mala byť diétna  strava dieťaťu poskytnutá v školskej jedálni resp. výdajnej školskej jedálni, 

s výnimkou mesiaca december príslušného školského roka, kedy bude dotácia vyplatená 

zákonnému zástupcovi dieťaťa do 31.12. príslušného školského roka. 

Nárok na vyplatenie dotácie v termíne podľa tohto ustanovenia vzniká zákonnému zástupcovi 

dieťaťa najskôr dňom doručenia písomného potvrdenia od príslušného odborného lekára – 

špecialistu  o druhu požadovanej diéty v školskej jedálni, resp. výdajnej školskej jedálni. 

Zákonný zástupca dieťaťa s nariadenou šetriacou diétou je rovnako povinný doručiť 

školskej jedálni, resp. výdajnej školskej jedálni najneskôr po uplynutí 6 mesiacov od 

doručenia potvrdenia odborného lekára - špecialistu aktualizované potvrdenie o požadovanej 

diéte. V prípade ak zákonný zástupca nepredloží školskej jedálni, resp. výdajnej školskej 

jedálni aktualizované potvrdenie o požadovanej diéte najneskôr do uplynutia 6 mesiacov od 

predloženia posledného písomného potvrdenia  , zákonný zástupca stráca nárok na vyplatenie 

dotácie, v deň nasledujúci po uplynutí 6 mesiacov od doručenia písomného potvrdenia 

o požadovanej diéte. 

 

9)   Dieťa alebo žiak  má nárok na dotáciu na stravu  len vtedy , ak sa  v príslušný 

deň zúčastní výchovno – vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo v základnej škole a 

odoberie stravu. To platí aj v prípade vyplácania dotácie zákonnému zástupcovi dieťaťa 

alebo žiaka, ktorého zdravotný stav si vyžaduje osobitné stravovanie, ak školská jedáleň, 

resp. výdajná školská jedáleň neposkytuje diétne stravovanie. 

 

10)  Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni zákonný zástupca uhrádza 

predovšetkým bezhotovostným prevodom :  

- v prípade Školskej jedálne pri MŠ Slovenská 51 a Výdajnej školskej jedálne pri MŠ 

Hlavná 117 na účet Mestského úradu v Gelnici číslo účtu SK26 0200 0000 0016 

6070 5051 vedený vo VÚB a.s., pob. Gelnica,  

- v prípade Školskej jedálne pri Základnej škole Hlavná 121 na účet Základnej školy 

v Gelnici č. SK26 5600 0000 0023 5808 3006  vedený v Prima Banke  

alebo  v odôvodnených prípadoch v hotovosti priamo do pokladne školskej jedálne alebo 

poštovou poukážkou do 20. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.  

 

 

 



 

§ 7 

Spoločné ustanovenia 

1) Mesto Gelnica ako zriaďovateľ Základnej umeleckej školy v Gelnici, Školského klubu 

detí pri ZŠ v Gelnici, Centra voľného času v Gelnici môže rozhodnúť o znížení alebo 

odpustení príspevku na činnosť školy alebo školského zariadenia, 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.  

2) Žiadosť je potrebné predložiť do 30.9. príslušného školského roka v škole resp. 

v školskom zariadení, ktoré žiak navštevuje. Zdokladovanie nároku na zľavu je plnoletý žiak 

resp. zákonný zástupca neplnoletého žiaka povinný zdokladovať aj v II. polroku, a to do 28. 

2. príslušného školského roka.  

3) Riaditeľ školy resp. školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Gelnica 

do piatich pracovných dní zosumarizuje prijaté žiadosti o znížení alebo odpustení príspevku, 

preverí ich oprávnenosť a úplnosť a následne predloží na schválenie primátorovi mesta.   

 

§ 8 

Zrušovacie ustanovenia 
 

1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Gelnica 

zaniká platnosť a účinnosť Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Gelnica č. 93/2016 o 

určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia.  
 

§ 9 

Účinnosť 

 

1) VZN č. 100/2019  nadobúda účinnosť dňa 1.9.2019 

 

 

V  Gelnici  dňa 3.7.2019 

 

.............................................. 

                                                                                                          Ing. Dušan Tomaško, MBA   

       primátor mesta 

 

 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa :  4.7.2019   

Zvesené z úradnej tabule dňa :  19.7.2019  

Schválené: 8.8.2019          

Vyhlásené vyvesením: 9.8.2019        

 

 

1) Zákon 544/2010 Z.z. o dotáciách 


