
 

Všeobecne záväzné nariadenie č.   2/2019 o určení  výšky príspevku a spôsobe jeho 

platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec                          

 

 
Mestské zastupiteľstvo v Rajci  podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom                                                                                                                                                            

zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28 ods. 5, § 49 ods. 6, § 114 ods. 6,  § 140 ods. 10 a 

§ 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a  doplnení 

niektorých zákonov, § 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 sa uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom nariadení.  

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 
1) Predmetom všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky príspevkov a spôsob ich uhrádzania, 

ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo dospelá osoba na čiastočnú úhradu 

nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec, ako aj určenia 

podmienok zníženia alebo odpustenia jednotlivých príspevkov. 

 

2) Mesto Rajec určuje výšku týchto príspevkov :  

a) príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, 

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

d) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni. 

 

§ 2 

Materská škola 

 
1) Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole je určený na 

zabezpečenie bežných výdavkov materskej školy. 

 

2) Výška mesačného príspevku na úhradu za pobyt je : 

a) 15,00 € na jedno dieťa v mesiacoch september až jún príslušného školského roka 

b) 50,00 € na jedno dieťa v mesiacoch júl a august príslušného kalendárneho roka. 

 

3) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa uhrádza mesačne v hotovosti priamo do pokladne 

mesta Rajec alebo bezhotovostným prevodom na účet mesta Rajec číslo účtu IBAN :  

SK46 0200 0000 0000 2362 1432 vedeného vo VÚB a.s. pobočka Rajec do  10. dňa v  príslušnom 

kalendárnom mesiaci.  

 

4) Príspevok podľa odseku 2) 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 dávky v hmotnej núdzi a príspevkov 

k dávke v hmotnej núdzi
1)

, 

c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

 

5) Príspevok podľa odseku 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 vážnych rodinných dôvodov preukázateľným  

                   spôsobom,  

            b)    ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo prerušená   

                   prevádzka materskej školy bola zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými  



                   dôvodmi ; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného  

                   príspevku. 

 

§ 3 

Školský klub detí 
 

1) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí je určený na 

zabezpečenie bežných výdavkov školského klubu detí. 

 

2) Výška mesačného príspevku na úhradu nákladov je 6,00 € na jedno dieťa.  

 

3) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí zákonný zástupca 

uhrádza v hotovosti základnej škole za mesiac september až december do 30. septembra 

príslušného kalendárneho roka a za mesiace január až jún do 30. januára príslušného kalendárneho 

roka. 

 

4) Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca žiaka o to 

písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov 

k dávke v hmotnej núdzi
1)

. 

 

§ 4 

Základná umelecká škola 

 
1) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole je 

určený na zabezpečenie bežných výdavkov základnej umeleckej školy. 

 

2) Výška mesačného príspevku na úhradu nákladov spojených so štúdiom :  

a) pre kolektívne vyučovanie prípravného a základného štúdia zákonný zástupca  žiaka  mesačne  

      sumou vo výške 6,00 €, 

b) pre kolektívne vyučovanie predprípravného štúdia zákonný zástupca dieťaťa materskej školy  

      mesačne sumou 3,00 €, 

c) pre individuálne vyučovanie základného štúdia zákonný zástupca žiaka mesačne sumou vo  

      výške 8,00 €, 

d)    pre  individuálne vyučovanie štúdia dospelých hry na klavír dospelá osoba mesačne sumou vo   

     výške 40,00 €, 

     e)    pre individuálne vyučovanie štúdia dospelých hry na gitaru dospelá osoba mesačne sumou vo  

     výške 40,00 €, 

     f)    pre individuálne vyučovanie štúdia dospelých hry na organ dospelá osoba mesačne sumou vo 

            výške 35,00 €, 

     g)    pre individuálne vyučovanie štúdia dospelých – spev dospelá osoba mesačne sumou vo výške 

     45,00 € 

      h)   pre individuálne vyučovanie štúdia dospelých hry na violončelo dospelá osoba mesačne 

     sumou vo výške 35,00 €, 

      i)    pre kolektívne vyučovanie – výtvarný odbor dospelá osoba mesačne sumou vo výške 26,00 €, 

      j)    pre individuálne vyučovanie–výtvarný odbor dospelá osoba mesačne sumou vo výške 52,00 €, 

      k)   pre individuálne vyučovanie štúdia dospelých hry na akordeón dospelá osoba mesačne sumou 

     vo výške 38,00 €, 

      l)    pre individuálne vyučovanie štúdia dospelých hry na bicie nástroje dospelá osoba mesačne 

     sumou vo výške 35,00 €, 

      m)  pre individuálne vyučovanie štúdia dospelých hry na husle dospelá osoba mesačne sumou vo 

             výške 40,00 €. 

 

3) Príspevok podľa odseku 2) uhrádza zákonný zástupca žiaka a dospelá osoba za daný polrok 

dopredu do konca 2. mesiaca príslušného polroku školského roka. 



4) Príspevok podľa odseku 2) uhrádza zákonný zástupca žiaka a dospelá osoba za každý predmet 

daného odboru samostatne. 

 

5)   Príspevok sa uhrádza bezhotovostne na účet školy. Číslo účtu školy poskytne vedúci zamestnanec  

       základnej umeleckej školy. 

 

6)   Zriaďovateľ 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 
1)

. 

 

§ 5 

Školská jedáleň 
 

1) Príspevok na stravovanie je určený na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa 

     vekových kategórií v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a platné finančné pásma     

     zverejnené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určujúcej  

     rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií  

     stravníkov 
2)

. 

 

2) Príspevok na režijné náklady je určený na bežné výdavky školskej jedálne. 

 

3) Výška príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo pre bežné 

     stravovanie, diétne stravovanie
3) 

je stanovená v súlade s 2. finančným pásmom a výška   

     príspevku na režijné náklady na jedno hlavné jedlo je určená v prílohe č. 1. 

 

4) Výška 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 za predchádzajúci kalendárny rok. 

 

5) Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na úhradu režijných nákladov, ak 

zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov 

k dávke v hmotnej núdzi
1) 

okrem detí a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa § 4 zákona č. 

544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov. 

 

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

jedálni sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

podľa osobitného právneho predpisu 
4)

,  ktoré je vo veku 2-5 rokov a žije v domácnosti, ktorej sa 

poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem je najviac vo výške životného minima za každý 

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

stravu. 

 

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

jedálni sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

podľa osobitného právneho predpisu
4)

, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy za každý 

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

stravu. 

 

8) Príspevok zákonného zástupcu žiaka základnej školy na čiastočnú úhradu nákladov v školskej 

jedálni sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom žiaka 

podľa osobitného právneho predpisu
4)

, ktorý sa zúčastnil vyučovania v základnej škole a odobral 

stravu. 

 

9) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný uhradiť rozdiel medzi poskytnutou dotáciou na 

podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu
4)

 a výškou 

nákladov na nákup potravín a režijných nákladov. 



 

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

ustanovenia osobitného predpisu
4)

 v termíne stanovenom vnútorným poriadkom školy, je povinný 

uhradiť plnú výšku príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín a príspevku na režijné 

náklady. 

 

11) Ak dieťa materskej školy alebo žiak základnej školy, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho 

lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a neodoberie stravu z dôvodu, že zriaďovateľ 

nezabezpečil diétne jedlo, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu
4)

 vyplatí zriaďovateľ prostredníctvom školy 

zákonnému zástupcovi žiaka základnej školy, zákonnému zástupcovi dieťaťa materskej školy 

zriaďovateľ v hotovosti v  pokladni Mesta Rajec za príslušný mesiac v termíne do 10. dňa 

nasledujúceho mesiaca. 

        Termín, spôsob platby a ďalšie podmienky vyplácania dotácie zákonnému zástupcovi žiaka  

        základnej školy určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise, ktorý zverejní na webovom sídle školy  

        a verejne prístupnom mieste v rámci budovy školy. 

 

12) Príspevok na nákup potravín v školských jedálňach pri materských školách a základnej škole 

a príspevok na režijné náklady v školských jedálňach pri materských školách sa uhrádza 

prostredníctvom poštovej poukážky vopred do 20. dňa príslušného mesiaca, ktorý predchádza 

kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. 

 

13) Príspevok na režijné náklady u cudzích stravníkov v školskej jedálni pri základnej škole sa 

uhrádza na základe vystavenej faktúry po skončení mesiaca podľa počtu skutočne odobratých 

obedov. 

 

 

§ 6  

Záverečné ustanovenia 

 

1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku a spôsobe jeho  

    platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  

    pôsobnosti mesta Rajec sa ruší všeobecne záväzné nariadenie  o určení  výšky príspevku  

    a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  

    v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec č. 1/2018 zo dňa 24.5.2018 vrátane  dodatku č. 1 zo dňa     

    25.10.2018, dodatku č. 2 zo dňa 28.2.2019 a dodatku č. 3 zo dňa 23.5.2019. 

 

2) Mestské zastupiteľstvo mesta Rajec sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o určení výšky  

    príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  

    v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec uznieslo pod č.    70 /2019 dňa 14.8.2019. 

 

3) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2019. 

 

 

 

V Rajci, dňa 14.8.2019                                                                                  Ing. Milan L i p k a, v.r. 

       primátor mesta 

 

 
1) Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

2) § 140 ods. 13, § 141 ods. 9 zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

predpisov 

3) § 140 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

4) Zákon č. 375/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Vyvesené: 15.8.2019
 



Príloha č. 1 

 

2. finančné pásmo – platné od 1.9.2019 

(pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec) 

 
 

 

Bežné stravovanie 

 

 

Desiata 

 

 

Obed 

 

 

Olovrant 

 

Príspevok na režijné 

náklady 

 

Spolu 

Dotácia na podporu 

výchovy 

k stravovacím 

návykom 

dieťaťa/žiaka4a) 

 

Úhrada zákonného 

zástupcu alebo 

dospelej osoby 

Materská škola 

(stravník od 2-5 rokov) 

0,36 0,85 0,24 0,20 1,65 0,00 1,65 

Materská škola (stravník 

predškolská dochádzka, hmotná 

núdza, životné minimum 

 

 

0,36 

 

 

0,85 

 

 

0,24 

 

 

0,20 

 

 

1,65 

 

 

1,20 

 

 

0,45 

Základná škola  

(stravník od 6-11 rokov) 

- 1,15 - 0,20 1,35 1,20 0,15 

Základná škola  

(stravník od 11-15 rokov) 

- 1,23 - 0,20 1,43 1,20 0,23 

Stredná škola  

(stravník od 15-18/19 rokov) 

- 1,33 - VZN č.    /2019 § 5 

ods. 4 
- - *) 

Zamestnanci škôl a školských 

zariadení a iné fyzické osoby  

- 1,33 - VZN č.    /2019 § 5 

ods. 4 
-  - *) 

 
 

*) výška celkovej úhrad pre zamestnancov a iné fyzické osoby sa vypočíta v závislosti od výšky režijných nákladov školy 

 

 


