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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 4/2021
o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských
zariadeniach
Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia
§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
ustanovenia § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky č. 330/2009 Z.
z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky o zariadení školského stravovania a ustanovenia
§ 6 ods. 24 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 mesta Skalica
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len ako „VZN“ ) určuje výšku príspevku
zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
výšku príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole,
výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Skalica.
2. Pre účely tohto nariadenia školami sú materská škola, základná umelecká škola a školskými
zariadeniami sú školský klub detí, centrum voľného času, zariadenia školského stravovania.
3. Pre účely tohto nariadenia sa za zariadenia školského stravovania považujú školská jedáleň
a výdajná školská jedáleň.

§2
Materská škola
1. Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt
dieťaťa (ďalej len ako „príspevok“) v Materskej škole, Dr. Clementisa 59, Skalica IČO:
37 842 129, so sídlom Dr. Clementisa 59, 909 01 Skalica (ďalej len ako „materská škola“)
predstavuje sumu 25,00 €.
2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
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,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
3. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má prerušenú školskú 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.

4. Termín, spôsob úhrady príspevku, a spôsob preukázania neprítomnosti dieťaťa podľa
ods. 3a) určí riaditeľ materskej školy interným predpisom.

§3
Základná umelecká škola

1. Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium
v Základnej umeleckej škole Dr. Janka Blaha, IČO: 37 838 539, so sídlom Kráľovská 16,
909 01 Skalica (ďalej len ako „ZUŠ“) je nasledovná:
predprípravné štúdium skupinová forma vyučovania (deti z materskej školy)

2,00 €

prípravné štúdium hudobný odbor

5,00 €

prípravné štúdium /skupinové/ výtvarný odbor

6,00 €

prípravné štúdium /skupinové/ tanečný odbor

5,50 €

skupinové vyučovanie /ročníkové/ výtvarný odbor

7,50 €

skupinové vyučovanie /ročníkové/ tanečný odbor

7,00 €

individuálne štúdium /ročníkové/ hudobný odbor

7,00 €

individuálne štúdium druhý hlavný nástroj

14,00 €

skupinové vyučovanie druhý odbor

10,00 €

štúdium pre dospelých individuálna forma - hudobný odbor

40,00 €

štúdium pre dospelých skupinová forma vyučovania

33,00 €

štúdium pre dospelých nad 62 rokov individuálna forma/skupinová forma vyučovania

10,00 €

2. Zriaďovateľ ZUŠ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 1, 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. Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení resp. odpustení
príspevku aj v iných mimoriadnych prípadoch.
3. Termín, spôsob úhrady a ostatné podmienky určí riaditeľ školy interným predpisom.

§4
Školský klub detí
1. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí uhrádza
zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka:
Školské zariadenie
Školský klub detí
pri Základnej škole,
Vajanského 2,
909 01 Skalica
Mesačný príspevok

Školský klub detí
pri Základnej
škole, Mallého 2,
909 01 Skalica

Školský klub detí
pri Základnej
škole, Strážnická 1,
909 01 Skalica

10,00 €

10,00 €

10,00 €

Mesačný príspevok žiakov zo
sociálne znevýhodneného
prostredia

7,00 €

7,00 €

7,00 €

Mesačný príspevok žiakov v
hmotnej núdzi

2,00 €

2,00 €

2,00 €

2. Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku
podľa odseku 1, ak zákonný zástupca 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.
3. Po prijatí žiaka do školského klubu detí je zákonný zástupca povinný uhrádzať mesačný
príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu. Odhlásiť žiaka zo
školského klubu detí je možné len k 31. januáru a k 30. júnu príslušného školského roka.
Odhlásenie žiaka bude akceptované riaditeľom školy po zaplatení a vyrovnaní príspevku
za obdobie, ktoré žiak školský klub navštevoval.
4. Termín, spôsob úhrady a ostatné podmienky určí riaditeľ školy interným predpisom.

§5
Centrum voľného času

1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pravidelnou
záujmovou činnosťou v záujmových útvaroch Centra voľného času, Mallého 2, 909 01
Skalica (ďalej len ako „CVČ“), sa určuje nasledovne:
a) pre deti, žiakov od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku:

v záujmových útvaroch so športovým zameraním

2,00 €

v záujmových útvaroch iného ako športového zamerania

2,00 €

záujmové útvary (kluby) hokej, futbal, tenis, volejbal, florbal, bedminton, squash

2,00 €

b) pre deti od 1 do 5 rokov veku, mládež od 15 do 18 rokov, dospelé osoby nad 18 rokov
veku:
dieťa od 1 do 5 rokov

2,00 €

mládež od 15 do 18 rokov

2,00 €

dospelá osoba nad 18 rokov

3,00 €

záujmové útvary (kluby) hokej, futbal, tenis, volejbal, florbal, bedminton, squash

2,00 €

2. Príspevok za príslušný školský rok sa uhrádza na celé obdobie, teda 9 mesiacov (október až
jún). V prípade, že je prihláška podaná v priebehu školského roku, príspevok sa uhrádza i
za začatý mesiac a na celé zostávajúce obdobie príslušného školského roku.
3. Zriaďovateľ CVČ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods. 1, ak
zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada a predloží žiadosť spoločne s dokladom o
tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, alebo
iný doklad na zníženie alebo odpustenie príspevku. Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení
resp. odpustení príspevku aj v iných mimoriadnych prípadoch.
4. Termín, spôsob úhrady a ostatné podmienky určí riaditeľ školy interným predpisom.

§6
Zariadenie školského stravovania

1. Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je mesto Skalica,
poskytuje stravovanie pre:
a) deti materských škôl,
b) žiakov základných škôl,
c) zamestnancov škôl a školských zariadení,
d) iné fyzické osoby.
Mesačný príspevok sa skladá z dvoch častí:
a) príspevok na nákup potravín,
b) príspevok na režijné náklady.

2. Výšku príspevku spojeného s nákupom potravín na jedno jedlo, ktorý uhrádza zákonný
zástupca dieťaťa/žiaka alebo dospelý stravník školskej jedálne alebo výdajnej školskej
jedálne, stanovuje zriaďovateľ v súlade s finančným pásmom takto:
A. Materská škola denné ( stravníci od 2 do 6 rokov )
Desiata

Obed

0,36 €

0,85 €

Olovrant

Spolu úhrada

0,24 €

1,45 €

B. Základná škola (stravníci od 6 do 11 rokov)
Desiata
-

Obed
€

1,15 €

Olovrant
-

Úhrada
€

1,15 €

C. Základná škola (stravníci od 11 do 15 rokov)
Desiata

Obed

Olovrant

Úhrada

- €
1,23 €
- €
D. Zamestnanci základnej školy a ostatné fyzické osoby
Desiata
-

Obed
€

1,33 €

Olovrant
-

1,23 €

Úhrada
€

1,33 €

E. Zamestnanci materskej školy a ostatné fyzické osoby
Desiata
-

Obed
€

1,33 €

Olovrant
-

Úhrada
€

1,33 €

3. Výška príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov:
a) zákonný zástupca žiaka základnej školy prispieva na režijné náklady škôl za stravu vo
výške 4,00 € za mesiac v školskej jedálni,
b) zákonný zástupca prispieva na režijné náklady vo výdajných školských jedálňach pri
materskej škole za stravu vo výške 10,00 € za mesiac,
c) stravníci podľa ods. 2 D, E prispievajú na režijné náklady v školskej jedálni základných
škôl a výdajných školských jedální pri materskej škole. Výšku príspevku na režijné
náklady za 1 stravnú jednotku určí riaditeľ školy a školského zariadenia podľa
skutočných ekonomicky oprávnených nákladov interným predpisom.
4. Príspevok na úhradu časti režijných nákladov podľa ods. 3 písm. a) a b) sa uhrádza za každý
kalendárny mesiac, v ktorom dieťa v materskej škole, žiak základnej školy odoberú aspoň
1 stravnú jednotku bez ohľadu na množstvo odobratej stravy.
5. V prípade, ak bude zriaďovateľovi, škole alebo školskému zariadeniu poskytnutá dotácia
na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca dieťaťa materskej školy alebo žiaka

základnej školy, ktoré spĺňa podmienky uvedené v tomto zákone, uhrádza mesačný
príspevok znížený o poskytnutú dotáciu.
6. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie
určenú týmto VZN podľa vekových kategórií stravníkov určenú v bode 1 tohto článku.
7. Termín a spôsob úhrady určí riaditeľ školy, školského zariadenia interným predpisom.

§7
Spoločné ustanovenia
1. Za obdobie, v ktorom je prerušené vyučovanie školy alebo prevádzka školského zariadenia
z dôvodu prijatia preventívnych epidemiologických opatrení proti šíreniu vysoko
infekčného a nákazlivého ochorenia, alebo z dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového
stavu alebo výnimočného stavu počas celého kalendárneho mesiaca je výška mesačného
príspevku podľa § 2 ods. 1, §. 3 ods. 1, § 4 ods. 1, § 5 ods. 1, § 6 ods. 2 a 3 tohto nariadenia
0,00 €.

2. Za obdobie, v ktorom je prerušené vyučovanie školy alebo prevádzka školského zariadenia
z dôvodu prijatia preventívnych epidemiologických opatrení proti šíreniu vysoko
infekčného a nákazlivého ochorenia alebo z dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu
alebo výnimočného stavu počas celého kalendárneho týždňa je výška príspevku podľa § 2
ods. 1, §. 3 ods. 1, § 4 ods. 1, § 5 ods. 1, tohto nariadenia za toto obdobie 0,00 €.

§8
Záverečné ustanovenia
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Skalica č. 2/2014 o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v
školách a školských zariadeniach a nasledovné zmeny:
- Zmena č. 1/2015 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 2/2014 o výške
mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských
zariadeniach,
- Zmena č. 2/2015 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 2/2014 o výške
mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských
zariadeniach,
- Zmena č. 1/2016 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 2/2014 o výške
mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských
zariadeniach,

-

-

-

-

Zmena č. 2/2016 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 2/2014 o výške
mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských
zariadeniach,
Zmena č. 1/2017 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 2/2014 o výške
mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských
zariadeniach,
Zmena č. 1 /2019 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 2/2014 o výške
mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských
zariadeniach,
Zmena č. 1 /2020 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 2/2014 o výške
mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských
zariadeniach.

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Skalici
dňa 16.06.2021 a nadobúda účinnosť od 01.09.2021.

V Skalici, dňa 22.06.2021

Ing. Anna Mierna
primátorka mesta

