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MESTO PRIEVIDZA 

 

Mesto Prievidza v zmysle ustanovení § 6 ods. 2 a ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení neskorších predpisov a  v 

súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 a ods. 2  písm. c) a písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení neskorších predpisov 

 

vydáva 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č.14/2022 

o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú 

úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach 

 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

1. Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej VZN) je určenie 

príspevkov zákonným zástupcom detí, žiakov, dospelým osobám a zamestnancom 

škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza. 

 

2. Zriaďovateľ, mesto Prievidza, určuje výšku príspevkov na čiastočnú úhradu  

nákladov v: 

a) materských školách (ďalej MŠ), 

b) školských kluboch detí (ďalej ŠKD), 

c) základnej umeleckej škole (ďalej ZUŠ), 

d) centre voľného času (ďalej CVČ), 

e) zariadeniach školského stravovania (ďalej ŠJ MŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ s MŠ). 
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Článok 2 

Príspevky v školách a školských zariadeniach 

 

§ 2 

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

1. Za pobyt dieťaťa v MŠ a v MŠ pri základných školách s materskou školou (ďalej ZŠ 

s MŠ) zriadených mestom Prievidza mesačne prispieva zákonný zástupca dieťaťa 

na čiastočnú úhradu výdavkov sumou  35,00 €.  

 

2. Mesačný príspevok sa uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na daný mesiac 

na účet :  

a) MŠ mesta Prievidza IBAN: SK75 7500 0000 0040 2406 4648, 

b) ZŠ s MŠ, Malonecpalská ul. 206/37 IBAN: SK43 5600 0000 0090 1442 3005, 

c) ZŠ s MŠ, Ul. P. Dobšinského 746/5IBAN: SK60 5600 0000 0090 1452 6004. 

 

3. Príspevok v MŠ sa neuhrádza za podmienok stanovených ustanovením § 28 ods.6 

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

 

4. Príspevok sa neuhrádza aj 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.  

 

5. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný riadne a včas uhrádzať príspevok za pobyt 

dieťaťa v MŠ a platbu identifikovať určeným variabilným symbolom dieťaťa.  

 

6. V prípade neuhradenia stanoveného príspevku bude rodič riaditeľkou MŠ písomne 

upozornený na splnenie si povinnosti. Ak nedôjde k úhrade príspevku ani po tomto 

upozornení, riaditeľka MŠ môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ. 

 

7. Ak z nejakého dôvodu dieťa nemôže nastúpiť do MŠ, uhradený príspevok sa 

presúva do ďalšieho mesiaca. 

 

§ 3 

Príspevok v základnej umeleckej škole 

 

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole 

L. Stančeka zriadenej mestom Prievidza je mesačný príspevok určený takto : 
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- Prípravné štúdium :                                      10 € 

- Základné štúdium individuálne :                 16 € 

- Základné štúdium skupinové :         10 € 

- Štúdium pre dospelých individuálne :        154 € 

- Štúdium pre dospelých skupinové :             51 € 

- štúdium 2. predmetu :      154 €  

- v prípade mimoriadneho talentu žiaka riaditeľ ZUŠ LS môže rozhodnúť o  znížení 

príspevku za štúdium 2. predmetu na sumu        22 €  

- štúdium, ak žiak neodovzdal ZUŠ LS čestné prehlásenie individuálne :  154 € 

- štúdium, ak žiak neodovzdal ZUŠ LS čestné prehlásenie skupinové :       51 € 

 

2. Mesačný príspevok sa uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na daný mesiac 

na účet ZUŠ. Platby je možné zrealizovať aj na iné, maximálne však na polročné 

obdobie.  

 

3. Príspevok v ZUŠ sa neuhrádza, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca 

neplnoletého žiaka o to písomne požiada riaditeľa ZUŠ a predloží doklad o tom, že 

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

osobitného predpisu. 

 

4. Zákonný zástupca dieťaťa, žiaka alebo plnoletá osoba, v súlade s § 7a ods. 5 

zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov, v termíne do 15. septembra pri zbere 

údajov o počte žiakov poskytne písomné čestné vyhlásenie ZUŠ na započítanie 

dieťaťa/žiaka/plnoletej osoby do zberu údajov. Čestné vyhlásenie slúži na 

dokladovanie skutočnosti, že len jeden zriaďovateľ ZUŠ si môže uviesť dieťa/žiaka 

do zberu údajov. 

V prípade, že zákonný zástupca, resp. dospelá osoba do 25 rokov, neodovzdá 

škole čestné vyhlásenie pre zber údajov, je žiak/dospelá osoba posudzovaná ako 

zaradená u iného poskytovateľa umeleckého vzdelania a zákonný 

zástupca/dospelá osoba prispieva mesačne sumou uvedenou v paragrafe 3 ods. 1. 

Deti/žiaci/plnoletá osoba sa na účely zberu údajov do počtu detí/žiakov 

započítavajú na základe rozhodnutia riaditeľa školy. 

 

5. Zákonní zástupcovia detí v MŠ v elokovaných pracoviskách ZUŠ uhrádzajú 

poplatok v zmysle tabuľky paragrafe 3 ods. 1 od piatich rokov veku. Za päťročné sa 

považuje to  dieťa, ktoré dovŕši 5 rokov veku k 1.1. príslušného kalendárneho roku, 

v ktorom sa  uskutočňuje zber údajov. Rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí na ďalší 

predmet podlieha  zároveň posúdeniu talentových predpokladov žiaka. 
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§ 4 

Príspevok na činnosť v centre voľného času 

 

1. Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v Centre voľného času, Ulica K. 

Novackého 14, Prievidza, je určený mesačný príspevok takto : 

 

- deti, žiaci od 5 do 15 rokov veku a študenti SŠ :            13,00 € 

- deti, žiaci od 5 do 15 rokov veku a študenti SŠ, ktorí odovzdali VP :     10,00 € 

- mládež od 20 do 30 rokov veku :                 25,00 € 

 

2. Mesačný príspevok sa uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na daný mesiac 

na účet CVČ. Platby je možné zrealizovať aj na štvrťročné, resp. polročné obdobie.  

 

3. Príspevok v CVČ sa neuhrádza, ak žiak/študent alebo zákonný zástupca 

neplnoletého žiaka o to písomne požiada riaditeľa CVČ a predloží doklad o tom, že 

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

osobitného predpisu. 

 

§ 5 

Príspevok v školskom klube detí 

 

1. Na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD pri ZŠ/ ZŠ s MŠ spojených s činnosťou pre 

deti nultého až piateho ročníka a šiesteho až deviateho ročníka je mesačný 

príspevok určený takto :  

   

2. Mesačný príspevok sa uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na daný mesiac 

na účet právneho subjektu, pri ktorom je ŠKD zriadený. Platby je možné realizovať 

aj na štvrťročné alebo polročné obdobie. 

 

3. Príspevok v ŠKD sa neuhrádza, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to 

písomne požiada riaditeľa ZŠ/ZŠ s MŠ, pri ktorom je zriadený príslušný ŠKD 

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

k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. Mesačný príspevok v ŠKD sa 

Veková kategória 

 

Výška mesačného 

príspevku v € 

Žiaci nultého až piateho ročníka 13,00 

Žiaci nultého až piateho ročníka v čase letných prázdnin 64,00 

Žiaci šiesteho až deviateho ročníka 64,00 



Strana 5 z 12 

tiež neuhrádza, ak sa žiak nezúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v ŠKD ani 

jeden deň v mesiaci. 

 

4. Činnosť ŠKD počas letných prázdnin zabezpečujú ZŠ a ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Prievidza pre minimálny počet 20 detí. Organizáciu, zabezpečenie 

prevádzky a harmonogram činnosti ŠKD určí príslušný riaditeľ školy. 

 

5. Príspevok za letnú činnosť v ŠKD slúži výlučne na úhradu prevádzkových a 

osobných nákladov školy a nie je možné z neho uhrádzať náklady na doplnkové 

voľno-časové aktivity detí.  

 

6. V prípade, že ani jedna ZŠ a ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nenaplní 

stanovený limit 20 detí pre letnú činnosť ŠKD, zriaďovateľ určí prevádzku ŠKD 

počas letných prázdnin v rámci ZŠ a ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Prievidza. 

 

Článok 3 

Príspevky v školských jedálňach 

 

                                                                      § 6 

Príspevky v školských jedálňach materských, základných škôl 

a základných škôl s materskou školou 

 

1. Školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza majú určený finančný 

limit na stravovanie v súlade s 3. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR na 

prípravu jedál.  

 

2. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný príspevky podľa § 6, § 7, § 8 riadne a včas 

platiť a platby identifikovať prideleným variabilným symbolom dieťaťa. 

 

3. V prípade neuhradenia poplatkov stanovených v § 6, § 7, § 8 bude dieťa/žiak 

vylúčený zo stravovania v školskej jedálni. 

 

4. Zákonný zástupca je povinný bezodkladne oznámiť škole neúčasť ako aj dĺžku 

trvania neúčasti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese a odhlásiť ho zo 

stravy. Z dôvodu iných nepredvídateľných prekážok zo strany školy alebo 

zriaďovateľa bude dieťa/žiak automaticky zo stravy odhlásené/ný.  

 

5. Odhlásenie zo stravy je možné najneskôr do 14:00 hod. predchádzajúceho dňa    

okrem pondelka, kedy je možné odhlásenie zo stravy do 7:30 hod., okrem prípadu, 
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kedy si podmienky a spôsob prihlasovania a odhlasovania dieťaťa/žiaka stanoví 

škola/školská jedáleň vo svojom prevádzkovom poriadku. 

 

6. V prípade neodhlásenia dieťaťa/žiaka zo stravy alebo neodobratia stravy je 

zákonný zástupca povinný stravu uhradiť v plnej výške. 

 

7. Na zabezpečenie stravovania v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Prievidza sú príspevky určené jednotne na jedno jedlo takto : 

  

Kategória stravníkov 
desiata 

(v €) 

obed 

(v €) 

olovrant 

(v €) 

 

Cena 

nákupu 

potravín 

(v €) 

Dotácia na 

podporu 

stravovacích 

návykov 

(v €) 

 

Preddavok 

zákonného 

zástupcu 

(v €) 
Dieťa MŠ  2 - 5 

rokov 
0,50 1,20 0,40 2,10 x 2,10 

Dieťa MŠ 2 - 5 rokov 

- hmotná núdza, 

životné minimum, 

dotácia 

0,50 1,20 0,40 2,10 1,30 0,80 

Dieťa, pre ktoré je 

predprimárne 

vzdelávanie povinné 

0,50 1,20 0,40 2,10 x 2,10 

Dieťa, pre ktoré je 

predprimárne 

vzdelávanie povinné 

– hmotná núdza, 

životné minimum, 

dotácia 

0,50 1,20 0,40 2,10 1,30 0,80 

Žiak 1. stupňa ZŠ x 1,70 x 1,70 x 1,70 

Žiak 1. stupňa ZŠ – 

hmotná núdza, 

životné minimum, 

dotácia  

x 1,70 x 1,70 1,30 0,40 

Žiak 1. st. ZŠ s 

desiatou 
0,70 1,70 x 2,40 x 2,40 

Žiak 1. st. ZŠ 

s desiatou – hmotná 

núdza, životné 

minimum, dotácia 

0,70 1,70 x 2,40 1,30 1,10 
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Žiak 2.stupňa ZŠ X 1,90 x 1,90 x 1,90 

Žiak 2.stupňa ZŠ – 

hmotná núdza, 

životné minimum, 

dotácia 

X 1,90 x 1,90 1,30 0,60 

Žiak 2. stupňa ZŠ 

s desiatou 
0,75 1,90 x 2,65 x 2,65 

Žiak 2. stupňa ZŠ 

s desiatou – hmotná 

núdza, životné 

minimum, dotácia 

0,75 1,90 x 2,65 1,30 1,35 

Žiak 2. stupňa v 

športovej triede ZŠ 
X 2,20 x 2,20 x 2,20 

Žiak 2. stupňa v 

športovej triede ZŠ s 

desiatou 

0,90 2,20 x 3,10 x 3,10 

  

8. Mesačný príspevok pre ŠJ MŠ 44,10 € pre deti v hmotnej núdzi 16,80 € sa uhrádza 

v termíne do 10. dňa kalendárneho mesiaca na daný mesiac (za 21 dní) na 

bankový účet mesta Prievidza IBAN : SK68 0200 0000 0026 4150 1656 bankovým 

prevodom, poštovou poukážkou alebo v pokladni MsÚ. 

 

9. Za každý neodobratý, neodhlásený obed v predchádzajúcom mesiaci je zákonný 

zástupca dieťaťa/žiaka poberajúci dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke 

v hmotnej núdzi povinný uhradiť náklady na stravu v plnej výške (cena nákupu 

potravín x počet neodobratých, neodhlásených obedov) spolu s mesačným 

príspevkom na nasledujúci mesiac.  

 

10. Mesačný príspevok pre ŠJ ZŠ a ŠJ ZŠ s MŠ sa uhrádza podľa kategórie stravníkov 

v termíne do 10. dňa kalendárneho mesiaca (za 21 dní) na účet príslušnej ŠJ ZŠ 

a ŠJ ZŠ s MŠ bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.  

 

§ 7 

Príspevky na potraviny pri bezlepkovom diétnom stravovaní 

 

1. Bezlepkové stravovanie je zabezpečované výlučne v ŠJ pri ZŠ s MŠ 

Malonecpalská ulica 206/37. 

 

2. Finančné pásmo na potraviny je zhodné pre všetky kategórie stravníkov 

v príslušnom zariadení školského stravovania, t.j. 3. finančné pásmo.  
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3. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka je povinný za bezlepkové diétne stravovanie 

svojho dieťaťa/žiaka v školskej jedálni uhradiť mesačný príspevok v termíne do 10. 

dňa v kalendárnom mesiaci (21 dní) na účet ŠJ ZŠ s MŠ, Malonecpalská ulica 

206/37 bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. Výška mesačných 

príspevkov je určená takto : 

 

Kategória 

stravníkov 

odoberajúcich 

bezlepkové jedlo 

desiata 

(v €) 

obed 

(v €) 

olovrant 

(v €) 

Cena 

nákupu 

potravín 

(v €) 

Dotácia na 

podporu 

stravovacích 

návykov 

(v €) 

Preddavok 

zákonného 

zástupcu 

(v €) 

Dieťa MŠ 2- 5 

rokov  
0,60 1,40 0,50 2,50 x 2,50 

Dieťa MŠ  

2-5 rokov - 

hmotná núdza, 

životné minimum, 

dotácia 

 

0,60 1,40 0,50 2,50 1,30 

 

1,20 

 

Dieťa, pre ktoré 

je predprimárne 

vzdelávanie 

povinné 

0,60 1,40 0,50 2,50 x 2,50 

Dieťa, pre ktoré 

je predprimárne 

vzdelávanie 

povinné – hmotná 

núdza, životné 

minimum, dotácia 

0,60 1,40 0,50 2,50 1,30 

 

1,20 

 

Žiak 1. stupňa ZŠ   x 2,00 x 2,00 x 2,00 

Žiak 1. stupňa ZŠ 

– hmotná núdza, 

životné minimum 

x 2,00 x 2,00 1,30 0,70 

Žiak 1. st. ZŠ s 

desiatou 
0,85 2,00 x 2,85 x 2,85 

Žiak 1. st. ZŠ 

s desiatou – 

hmotná núdza, 

životné minimum, 

0,85 2,00 x 2,85 1,30 1,55 
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dotácia 

Žiak 2.stupňa ZŠ x 2,20 x 2,20 x 2,20 

Žiak 2.stupňa ZŠ 

– hmotná núdza, 

životné minimum, 

dotácia 

x 2,20 x 2,20 1,30 0,90 

Žiak 2. stupňa ZŠ  

s desiatou  
0,90 2,20 x 3,10 x 3,10 

Žiak 2. stupňa ZŠ  

s desiatou – 

hmotná núdza, 

životné minimum, 

dotácia 

0,90 2,20 x 3,10 1,30 1,80 

 

§ 8 

Podmienky pri poskytnutí stravovania 

formou dotácie na podporu výchovu k stravovacím návykom 

  

1. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej dotácia) sa 

poskytuje vo výške 1,30 € na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-

vzdelávacej činnosti v MŠ, ZŠ a ZŠ s MŠ a odobralo stravu. 

 

2. Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona 

o dotáciách preukazuje zákonný zástupca dieťaťa zriaďovateľovi čestným 

vyhlásením, a to nezávisle od veku dieťaťa, t. j. povinnosť predloženia čestného 

vyhlásenia sa vzťahuje aj na zákonných zástupcov detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov 

veku a sú v poslednom ročníku MŠ resp. deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku. 

 

3. Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole má povinnosť doplatiť rozdiel medzi 

dotáciou a výškou finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo 

v súlade s § 6, prípadne § 7. 

 

4. Pokiaľ ŠJ ZŠ pripravuje aj desiatu a zákonný zástupca má záujem ju odoberať pre 

svoje dieťa, je povinný doplatiť rozdiel medzi dotáciou a výškou finančného pásma 

nákladov na nákup potravín za poskytnutú stravu na účet uvedenej ŠJ ZŠ. 

 

5. Zostávajúci rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a sumou stanovenou finančným 

pásmom nákladov na nákup potravín na jedno jedlo sa v ŠJ ZŠ použije na 

doplnkové jedlo alebo prevádzkové náklady. 
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6. Zákonnému zástupcovi dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia, a u ktorého podľa 

potvrdenia od ošetrujúceho lekára (gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.) 

zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a ŠJ uvedený druh stravovania 

nezabezpečuje, zriaďovateľ vyplatí dotáciu bezhotovostným platobným stykom na 

jeho bankový účet, uvedený v zápisnom lístku na stravovanie, a to na základe 

evidencie dochádzky dieťaťa do MŠ, ZŠ a ZŠ s MŠ 2x ročne, t. j. k 30.6. 

a k 30.12. príslušného kalendárneho roka.  

 

§ 9 

Príspevok na réžie za detského stravníka 

 

1.Príspevok na réžie za dieťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s činnosťou v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza je 

za každý mesiac určený jednotne, ak sa dieťa/ žiak aspoň jeden deň v danom 

mesiaci odstravoval, bez nároku na vrátenie pomernej čiastky z réžie takto : 

 

stravník 

paušálny mesačný príspevok 

za dieťa/žiaka v ŠJ MŠ, ŠJ ZŠ a ŠJ ZŠ 

s MŠv € 

Dieťa MŠ  10,00 

Žiak ZŠ 10,00 

Dieťa/žiak v hmotnej núdzi 6,00 

 

 2. Príspevok na réžie ŠJ MŠ sa uhrádza ako mesačný paušál spolu s príspevkom 

na MŠ na účet zriaďovateľa IBAN : SK75 7500 0000 0040 2406 4648 vopred, 

v termíne do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na daný mesiac (za 21 dní). 

 

3. Príspevok na réžie v ŠJ ZŠ a v ŠJ ZŠ s MŠ sa uhrádza ako mesačný paušál spolu 

s príspevkom na potraviny a podlieha obvyklému režimu. Príspevky sa uhrádzajú 

v termíne do 10. dňa v kalendárnom mesiaci (za 21 dní) na bankový účet príslušnej 

ŠJ ZŠ a ŠJ ZŠ s MŠ.  

§ 10 

Cena stravného lístka pre dospelého stravníka 

 

1. Pre dospelého stravníka sa zabezpečuje strava podľa platných predpisov  

stanovených MŠVVaŠ SR pre dospelého stravníka. 

 

2. Za dospelého stravníka v ŠJ MŠ, ŠJ ZŠ a v ŠJ ZŠ s MŠ, ktorý sa stravuje v ŠJ sa 

cena stravného lístka určuje v súlade s finančnými pásmami na nákup potravín na 

jedno jedlo v školských jedálňach a réžiou. Tento súčet je určený § 5 ods. 2 zák. č. 
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283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v platnom znení, pričom je záväzná 

minimálna hodnota stravovacej poukážky určená týmto predpisom. 

 

3. Mesačná platba  zamestnanca je znížená o príspevok zamestnávateľa zo 

sociálneho  fondu, ktorý je schválený v príslušných kolektívnych zmluvách. 

V závislosti od toho je stanovený aj mesačný poplatok za obedy, ktorý sa uhrádza 

v termíne do 10. dňa v  kalendárnom mesiaci (za 21 dní) na príslušný bankový účet 

zamestnávateľa. 

 

4. Pre vlastného dospelého stravníka, ktorý sa stravuje prostredníctvom stravovacích 

poukážok, cena jedla je rovnaká ako pre zamestnancov mesta. 

 

5. Cudzí dospelý stravník hradí plnú výšku stravného lístka. 

 

§ 11 

Vyúčtovanie platieb 

 

 1. Vyúčtovanie preplatkov a nedoplatkov sa realizuje jedenkrát ročne k 31.08. 

príslušného školského roka alebo po ukončení dochádzky dieťaťa/žiaka do MŠ/ZŠ na 

základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.  

 

§ 12 

Osobitné ustanovenie 

 

1. Mesto Prievidza ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení určuje výšku príspevkov 

v materských školách, v materských školách, ktoré sú súčasťou základných škôl, 

v školských kluboch detí pri základných školách, v centre voľného času 

a v školských jedálňach pri materských školách a základných školách stanovených 

týmto VZN na 0,00 eur v prípade, ak sa dieťa/ žiak v danom mesiaci nezúčastnil 

výchovno-vzdelávacieho procesu alebo sa nezúčastnil na stravovaní ani jeden deň 

v príslušnom mesiaci a dôvodom tejto neúčasti bolo prerušenie výchovno - 

vzdelávacieho procesu a prevádzky z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej 

nepredvídateľnými okolnosťami, na ktoré zriaďovateľ nemá vplyv. 

 

2. Výška príspevkov podľa bodu 1 neplatí v prípade, ak je rodič/zákonný zástupca za 

predchádzajúce obdobie dlžníkom voči škole/školskému zariadeniu, ktorého 

zriaďovateľom je mesto. 
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3. Výška príspevkov podľa bodu 1 neplatí v prípade, že škola/školské zariadenie 

zabezpečuje prevádzku formou „ home office“ a výchovno-vzdelávací proces 

dištančne. 

 

4. Vopred uhradené príspevky je možné z dôvodu uvedeného v bode 1 presunúť na 

nasledujúce obdobie dní školského vyučovania. 

 

§ 13 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na VZN č. 14/ 2022 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov 

a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach sa 

uznieslo mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 12.12.2022. 

 

2. VZN mesta Prievidza č.14/2022  nadobúda platnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia 

na úradnej tabuli mesta a účinnosť od 01.01.2023. 

 

3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta  Prievidza č. 8/2022 – Doplnok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Prievidza č. 2/2022 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a 

dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach a 

Všeobecne záväzné nariadenie  mesta Prievidza č. 2/2022 o určení príspevkov od 

zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v 

školách a školských zariadeniach. 

 

 

 

  JUDr. Katarína Macháčková  

    primátorka mesta 

 

 


