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Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na 

úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu 

nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na webovom sídle obce v tej istej lehote.  

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 2/2023 o výške príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Šurany je zverejnený na pripomienkovanie na úradných tabuliach 

mesta Šurany a na internetovej stránke mesta Šurany – v časti Úradná tabuľa 

www.surany.sk 

  

Podľa § 6 ods. 4 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom 

vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu 

fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, 

elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote 

navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo 

spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné 

podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.  

 

Pripomienky k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany  

č. 2/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 

školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany  možno 

uplatniť v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na 

Mestskom úrade v Šuranoch,  

Námestie hrdinov č. 1, 942 01 Šurany 

e-mail: a.klimentova@surany.sk; fax: 035/6500108 
 

 

 

 

Dátum zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli 05.01.2023 

Začiatok lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia 06.01.2023 

Koniec lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia 16.01.2023 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia zvesiť dňa 23.01.2023 

 

  



D ô v o d o v á    s p r á v a 

 

Dôvodom spracovania Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 2/2023 o výške 

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

pôsobnosti mesta Šurany je stanovenie výšky nových finančných pásiem pre školské stravovanie 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a novela zákona č.  245/2008  Z.z. o výchove 

a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

Novela zákona ukladá zriaďovateľovi škôl a školských zariadení určiť podmienky zvýšenia, 

zníženia a odpustenia príspevku na čiastočnú úhradu nákladov. Z uvedeného dôvodu bolo 

potrebné legislatívne upraviť jednotlivé paragrafy.  Jednotlivé podmienky odpustenia príspevku 

v školských zariadeniach boli prerokované s riaditeľmi škôl a školských zariadení.  

 

Na návrh riaditeľov škôl  a šk. zariadení sú navrhnuté nové  mesačné príspevky zákonného 

zástupcu dieťaťa za pobyt dieťaťa v  MŠ  vo výške 17 €  /pôvodné 15 €/ a mesačný príspevok 

zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí pri 

ZŠ vo výške 13 € /pôvodné 11 €/. 

Riaditelia svoje návrhy na zvýšenie poplatkov odôvodnili nárastom energií a tým aj 

preddavkových platieb.  

 

Ďalšia zmena, ktorá vyplýva už zo spomínanej zmeny výšky finančných pásiem pre školské 

stravovanie sa týka § 6 VZN, kde v odseku 2 sú upravené podmienky nároku na dotáciu 

a v odseku 3 a 5 je upravená výška mesačného príspevku zákonného zástupcu žiaka ZŠ a dieťaťa 

MŠ na stravovanie. Nakoľko v súčasnosti prebieha rokovanie odbornej sekcie rady ZMOS 

s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR ohľadom výšky dotácie na stravovanie, 

v prípade zmeny výšky dotácie bude odsek 3 a 5 upravený.   

 

 

   

 

 

V Šuranoch 5.1.2023         Mgr. Alžbeta Klimentová, v.r. 

                                                                                                  vedúca odd. ŠKSaZ  

  



 

N á v r h 

Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Šurany 

č.   2/2023  
o  výške príspevkov  na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany. 

 

     Mestské zastupiteľstvo Šurany /ďalej len MsZ/ v súlade s § 6 a § 11, ods.4, písm. g/ zákona 

č.369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 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   a § 28 ods.5, § 49 ods.4, § 114 ods.6, §116 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 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom  nariadení:  

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany  č. 2/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany   /ďalej len 

VZN/ určuje výšku príspevku zákonného zástupcu žiaka/dieťaťa: 

 

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

b) na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole,  

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

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

e) na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady, ako aj podmienky úhrady v 

školskej jedálni.  

§ 2 

Materská škola 

 

1) Výška   mesačného  príspevku  zákonného zástupcu dieťaťa  na  čiastočnú úhradu nákladov   

za  pobyt dieťaťa  v materskej   škole je 17,00 eur . 

 

2) Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý 

predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. 

 

3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ak ide o štátnu školu, 

b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa 

poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,  

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

 

4) Mesto Šurany ako zriaďovateľ určuje nasledovné podmienky odpustenia príspevku  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 ani jeden deň 

v mesiaci, alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom 

alebo inými závažnými dôvodmi.  
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5)  Za dieťa, ktoré bude v čase letných prázdnin navštevovať materskú školu jeden a viac 

dní/mesiac, prispieva zákonný zástupca mesačne celou sumou, tak ako je uvedené v § 2 

ods. 1 tohto VZN.  

 § 3 

Základná umelecká škola 

 

  1) Výška mesačného príspevku v základnej  umeleckej  škole  za 

      a) individuálne štúdium: 

- základné štúdium                                             9,00 eur  

- štúdium pre dospelých – študenti                    9,00 eur  

- štúdium pre dospelých s vlastným príjmom   22,00 eur  

- žiakov, ktorí sú zaradení do skupinky je          7,00 eur 

(počet žiakov na 1 vyučovacej hodine 2) 

- žiaka, ktorý navštevuje v rámci hudobného odboru viac ako jeden predmet je za  každý 

ďalší hlavný predmet                                       7,00 eur 

 

b) skupinové štúdium: 

-  prípravné štúdium                                             9,00 eur  

-  základné štúdium                                              9,00 eur 

- štúdium pre dospelých – študenti                      9,00 eur  

- štúdium pre dospelých s vlastným príjmom    18,00 eur  

 

      2) Tieto príspevky sa uhrádzajú polročne – za I. polrok do 30. septembra  príslušného 

kalendárneho roka a za II. polrok do 28. februára  nasledujúceho kalendárneho roka. 

 

       3) Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základných umeleckých školách 

sa neuhrádza, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne 

požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa 

osobitného predpisu.  Odpustenie príspevku podľa prvej vety sa vzťahuje iba na štúdium 

jedného umeleckého odboru. 

 

4) Mesto Šurany ako zriaďovateľ určuje nasledovné podmienky odpustenia príspevku za 

dieťa alebo žiaka,  ktorý má prerušenú dochádzku do základnej umeleckej školy z dôvodu 

choroby na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní  preukázateľným 

spôsobom. 

§ 4 

Školský klub detí  

 

1) Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosť školského klubu detí pri základnej škole je 13,00 eur. 

2) Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý 

predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. 

3) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí sa neuhrádza, ak 

o to zákonný zástupca požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v 

hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 
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4) Mesto Šurany ako zriaďovateľ určuje nasledovné podmienky odpustenia príspevku za 

žiaka, ktorý má prerušenú dochádzku do školského klubu detí z dôvodu choroby na viac 

ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní  preukázateľným spôsobom. 

 

5) Ak žiak bude navštevovať školský klub detí jeden a viac dní/mesiac, prispieva zákonný 

zástupca mesačne celou sumou, tak ako je uvedené v § 4 ods. 1 tohto VZN. 

 

 

§ 5   

Centrum voľného času 

 

1)   Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou   

centra voľného času pre: 

            a) nezaopatrené dieťa je   1,00 eur 

            b) dospelú osobu je          2,00 eurá  

 

      2) Tento príspevok sa uhrádza polročne – za I. polrok do 10. októbra  príslušného 

kalendárneho roka a za II. polrok do 10. februára  nasledujúceho kalendárneho roka. 

 

      3)  Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času sa neuhrádza, 

ak o to zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak písomne požiada a je 

členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného 

predpisu. 

        

 

§ 6 

 Školská jedáleň 

 

1) Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno  

jedlo podľa vekových kategórií stravníkov je: 

 

- v sume stanovenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pre tretie 

finančné pásmo nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov.  

 

2) Na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa má nárok: 

- dieťa, ktoré navštevuje základnú školu a materskú školu a v základnej škole alebo 

materskej škole je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc 

v hmotnej núdzi,  

- dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej 

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

minima  

- dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani 

jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na 

vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa 

osobitného predpisu /túto skutočnosť zákonný zástupca dieťaťa preukazuje čestným 

vyhlásením/ 
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- žiak v ZŠ, ktorý už dovŕšil 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu 

povinnej školskej dochádzky) a ani jeden člen domácnosti si neuplatnil na toto dieťa 

nárok na sumu daňového zvýhodnenia /daňový bonus/. 

- Výška dotácie na stravu je 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo 

výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu. 

 

 

3) Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu žiaka základnej školy a dieťaťa 

materskej školy sa určuje nasledovne: 

 

 

Kategória stravníkov Finančné  

pásmo 

 MŠ SR  

 

v € 

Výška 

dotácie 

 na obed   

 

v  € 

Príspevok 

zákonného 

zástupcu 

žiaka/dieťaťa  

V  € 

ZŠ I. stupeň (6-11 rokov) 

 

1,70 bez 

dotácie 

1,70 

ZŠ I. stupeň (6-11 rokov) 

ak sú deti z rodiny v HN, alebo príjem rodiny 

nedosahuje výšku životného minima, alebo 

zákonný zástupca dieťaťa si nepožiadal 

o daňový bonus 

1,70 1,30 0,40 

ZŠ II. Stupeň (11-15 rokov) 

 

1,90 bez 

dotácie 

1,90 

ZŠ II. Stupeň (11-15 rokov) 

ak sú deti z rodiny v HN, alebo príjem rodiny 

nedosahuje výšku životného minima, alebo 

zákonný zástupca dieťaťa si nepožiadal 

o daňový bonus 

1,90 1,30 0,60 

Stravníci (od 15-19 rokov), dospelí stravníci 2,40 bez 

dotácie 

2,40 

MŠ  

 

2,10 bez 

dotácie 

2,10 

MŠ  ak sú deti z rodiny v HN, alebo príjem 

rodiny nedosahuje výšku životného minima, 

dieťa v poslednom ročníku MŠ a  zákonný 

zástupca dieťaťa si nepožiadal o daňový bonus 

2,10 1,30 0,80 

  

 

4) Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno  

jedlo podľa vekových kategórií stravníkov pre diétne stravovanie je: 

 

- v sume stanovenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pre tretie 

finančné pásmo nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov  pre diétne stravovanie. 
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5) Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu žiaka základnej školy a dieťaťa 

materskej školy  pre diétne stravovanie sa určuje nasledovne: 

 

Kategória stravníkov Finančné 

pásmo  

MŠ SR  

 

v € 

Výška 

dotácie  

na obed   

 

v  € 

Príspevok 

zákonného 

zástupcu 

žiaka/dieťaťa  

v  € 

ZŠ I. stupeň (6-11 rokov) 

 

2,00 bez 

dotácie 

2,00 

ZŠ I. stupeň (6-11 rokov) 

ak sú deti z rodiny v HN, alebo príjem rodiny 

nedosahuje výšku životného minima, alebo 

zákonný zástupca dieťaťa si nepožiadal 

o daňový bonus 

2,00 1,30 0,70 

ZŠ II. Stupeň (11-15 rokov) 

 

2,20 bez 

dotácie 

2,20 

ZŠ II. Stupeň (11-15 rokov) 

ak sú deti z rodiny v HN, alebo príjem rodiny 

nedosahuje výšku životného minima, alebo 

zákonný zástupca dieťaťa si nepožiadal 

o daňový bonus 

2,20 1,30 0,90 

Stravníci (od 15-19 rokov), dospelí stravníci 2,40 bez 

dotácie 

2,40 

MŠ  

 

2,50 bez 

dotácie 

2,50 

 

MŠ  ak sú deti z rodiny v HN, alebo príjem 

rodiny nedosahuje výšku životného minima, 

dieťa v poslednom ročníku MŠ a  zákonný 

zástupca dieťaťa si nepožiadal o daňový bonus 

2,50 1,30 1,20 

 

6) Výška mesačného príspevku na režijné náklady, t.j. na osobné náklady, prevádzkové 

náklady (kúrenie, voda, plyn, elektrina), inventár, čistiace prostriedky, ochranné 

pracovné prostriedky a ostatné prevádzkové náklady školských jedální materskej školy a 

základnej školy sa určuje sumou 2,00 eur pre každého stravníka školskej jedálne 

mesačne. 

 

7.  Podmienky úhrady príspevku: 

 a) príspevok vo výške nákladov na nákup potravín a príspevok za režijné náklady uhrádza 

zákonný zástupca dieťaťa   alebo žiaka mesačne za aktuálny mesiac a to: 

  -        formou  internet  bankingu, 

  -        poštovou poukážkou. 

 

  b)  príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka za  dieťa 

alebo žiaka, ktorý odobral aspoň jedno jedlo v daný mesiac.  

 

         c) v školskej jedálni pri základnej škole sa odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné 1 

deň vopred a to najneskôr do 14.00 hod. predchádzajúceho dňa. Ak zákonný zástupca 

neodhlási včas dieťa (žiaka) zo stravy, neodhlásenú stravu musí zaplatiť v plnej výške. 
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- žiaka základnej školy, ktorý  ochorel počas víkendu odhlasuje zo stravy zákonný 

zástupca v pondelok ráno, najneskôr do  7.15 hod. 

 

- v školskej jedálni pri materskej škole sa odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné 

v konkrétny deň ráno do 7.15 hod., 

 

- zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, 

odchode zo školy a pod., za neodobratú a včas neodhlásenú stravu  sa finančná ani vecná  

náhrada neposkytuje; 

 

        d) ak sa strava odhlási 1 deň vopred, zníži sa o sumu zaplatenú za počet odhlásených porcií 

suma, ktorá sa má platiť v nasledujúcom období; 

 

e) termín  na  úhradu  stravy  je  najneskôr   5-ty  deň v mesiaci, ak pripadne 5-ty deň 

v mesiaci na sobotu, nedeľu alebo sviatok, termínom na úhradu je nasledujúci pracovný 

deň po tomto dni; 

 

     f)    v prípade, že žiak má predpísané na základe lekárskeho potvrdenia vystaveného lekárom 

– špecialistom, ako je napr.  gastroenterológ, diabetológ,  imunológ, alergológ a pod.  

diétne stravovanie a školské zariadenie nevie zabezpečiť diétne jedlo dieťaťu, poskytnutú 

dotáciu vyplatí zriaďovateľ rodičovi dieťaťa, ktorému sa poskytuje pomoc v hmotnej 

núdzi, alebo ktorého príjem je najviac vo výške životného minima. Zákonný zástupca 

dieťaťa predloží zriaďovateľovi aktuálny doklad od lekára a potvrdenie školskej jedálne, 

ktorú žiak navštevuje, že neodoberá stravu pripravovanú v školskej jedálni a potvrdenie 

o hmotnej núdzi, prípadne o výške životného minima, alebo že si nepožiadal o daňový 

bonus. 

 

§ 7 

Osobitné ustanovenia 

 

Počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 

vyhláseného vládou Slovenskej republiky: Mesto Šurany ako zriaďovateľ ruší 

príspevkovú povinnosť v zmysle ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia na 

dobu trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 

vyhláseného vládou SR a to za dni, počas ktorých bude prerušené vyučovanie v základnej 

škole a bude prerušená prevádzka v školských zariadeniach, t.j. výška príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov činnosti školského klubu detí,  výška príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov v materských školách a výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 

na činnosť v centre voľného času, v zmysle tohto všeobecne záväzného nariadenia počas 

uvedeného obdobia predstavuje sumu 0,00 eur.  

 

§ 8 

Kontrolná činnosť 

 

            Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva hlavný  kontrolór mesta Šurany. 
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§ 9 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Všeobecne záväzné naradenie mesta Šurany č. 2/2023 o výške príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Šurany bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Šuranoch č. ….……., bod 

………………..,  dňa ………………... a nadobúda účinnosť 15.dňom od jeho vyvesenia na 

úradnej tabuli mesta Šurany. 

    2.  Odo dňa účinnosti tohto VZN sa ruší: 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 2/2022 o výške príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Šurany schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Šuranoch č. 24/2022-Z, bod XI.,  dňa 

10.2.2022. 

 

 

 

 

                                                                                      Mgr. Marcel  F i l a g a,  v.r. 

                                                                                                primátor mesta  
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