
 M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 
  
  
 Pre  zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave dňa 31.1.2013 

  

 K bodu rokovania číslo: 

  
Názov správy:  
  
Zmena Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rožňava o určení 
čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach 
 
 
Predkladá: 
JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ 
 
 
Prerokované : 
v Komisii vzdelávania, kultúry, mládeže 
a športu 
dňa: 15.1.2013 
v Komisii finančnej, podnikateľskej a správy 
mestského majetku 
dňa: 24.1.2013 
 
 
Vypracoval : 
Ing. Ivan Nemčok 
 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
Návrh zmeny VZN 
 
 
Kontrolu zákonnosti a správnosti 
návrhu na uznesenie vykonali : 
 
JUDr. K. Balážová 
 
 
JUDr. E. Mihaliková 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
A/  s c h v a ľ u j e 
 
zmenu VZN Mesta Rožňava o určení čiastočných 
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Dôvodová správa 
 
     Posledné znenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rožňava o určení čiastočných 
úhrad v školských zariadeniach bolo Mestským zastupiteľstvom schválené dňa 25.10.2012. 
     Od 1.1.2013 vstúpili do platnosti novelizácie základných zákonov, ktorými sa riadia školy 
a školské zariadenia. Novelizoval sa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve  a  školskej  samospráve  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov       a  zákon  
č. 597/2003 Z. z.  o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.  
Na základe týchto noviel sme pristúpili k tejto zmene VZN.  
 
Zmeny sa dajú zhrnúť nasledovne: 
 
Od 1.1.2013 boli zákonom zrušené Školské strediská záujmovej činnosti a vznikli Centrá 
voľného času čo sa prejavilo vo vypustení celého Čl. IV zmenám v Čl. V.   
     Zmenou zákona o financovaní sa zmenili podmienky financovania škôl a školských 
zariadení a preto sme po prejednaní s riaditeľmi škôl a školských zariadení,  pristúpili 
k úpravám výšky čiastočného príspevku zákonných zástupcov v jednotlivých školách 
a školských zariadeniach.  
    
Vypustené časti sú vyznačené modrou farbou a bodkovaným podčiarknutím a doplnené časti 
VZN sú vyznačené červeným podčiarknutým písmom.  
 
Návrh zmeny VZN bol predmetom rokovania Komisie vzdelávania, kultúry, mládeže 
a športu dňa 15.1.2013. Komisia uznesením č. 02/01/13 odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu v Rožňave schváliť zmenu VZN a určení čiastočných úhrad v školách 
a školských zariadeniach v predloženom znení.  
 
Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku návrh zmeny VZN 
prejednala na svojom zasadnutí dňa 24.1.2013. Komisia odporúča schváliť zmenu VZN 
s nasledovnými úpravami: 
(návrh komisie zelený s dvojitým podčiarknutím) 
 
V Čl. I.  ods. 3 
 
Príspevok rodiča dieťaťa, ktoré počas roka nenavštevuje materskú školu v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Rožňava, ale prihlási sa  na pobyt v materskej škole počas letných 
prázdnin, je stanovený na 15,00 €  20,00 € za mesiac pobytu 
                                           2,00 € za jeden deň pobytu 
 
V Čl. III. ods. 1  
 
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených činnosťou školského klubu (ďalej ŠKD)       
prispieva zákonný zástupca  na 1 žiaka mesačne sumou: od 1,70 € do 7,00 € na 1 žiaka 
 a) Základná škola, Pionierov 1      6,50 € 
 b) Základná škola akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12   6,50 € 
 c) Základná škola, Zlatá 2       5,00 € 
 d) Základná škola, Sama Tomášika, Zeleného stromu 14   3,50 €     5,00 € 
 e) Základná škola Zoltána Fábryho s VJM, ako súčasť  
                Spojenej školy, J. A. Komenského 5     3,00 €     5,00 € 
 

V Rožňave  25.1.2013  Spracoval:  Ing. Ivan Nemčok 



 
 

Všeobecne   záväzné   nariadenie 
MESTA  ROŽŇAVA 

 
o určení čiasto čných úhrad v školách a  školských zariadeniach  

 
 

Úvodné ustanovenie 
 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave podľa § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  §28, §49, §114, §115, §116 zákona NR 
SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, vydáva toto VZN o určení čiastočných úhrad v školách a 
školských zariadeniach. 
 
 

Čl. I. 
Príspevok v materských školách 

 

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom prispieva zákonný zástupca na 
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa od troch rokov veku 
sumou 12,00 €  20,00  € a na dieťa do troch rokov veku sumou 50,- €  v prípade 
súrodencov po 8,00 € v celodennej prevádzke.  

 

2. Za pobyt dieťaťa v materskej škole počas doby adaptačného alebo diagnostického 
pobytu na základe rozhodnutia riaditeľa, je výška príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov stanovená vo výške 5,00 €  10,00 € za jeden mesiac pobytu.  
 

3. Príspevok rodiča dieťaťa, ktoré počas roka nenavštevuje materskú školu 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rožňava, ale prihlási sa  na pobyt v materskej škole 
počas letných prázdnin, je stanovený na 15,00 €  20,00 € za mesiac pobytu 

 

4. Príspevok v materskej škole 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.  
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu  
 

5. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, 
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať 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.  

 

6.  Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa 
uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.  

 
7.   Nárok na odpustenie príspevku podľa  Čl.  I, ods. 4 b),  trvá len počas doby,    kedy trvajú  
      podmienky, ktoré takúto zmenu odôvodňujú. 
 

8.   Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o odpustení príspevku, povinná osoba musí     
      túto skutočnosť písomne oznámiť riaditeľovi materskej školy.   
 



 
Čl. II. 

Príspevok v základnej umeleckej škole 
 

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole 
prispieva: 

a)    zákonný zástupca žiaka mesačne sumou : 
- na skupinovú formu štúdia od 2,50 € do 5,00 €  5,00 € 
- na individuálnu formu štúdia od 3,50 € do 7,00 €  7,00 € 
 

b)   dospelá osoba mesačne sumou na skupinovú formu štúdia  a na individuálnu formu   
      štúdia od 3,50 € do 11,00 €  11,00 € 
 

2. Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení 
príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne 
požiada riaditeľa školy a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.  

 

3. Ak základnú umeleckú školu navštevuje z jednej rodiny viac ako dvaja žiaci, riaditeľ 
základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení  príspevku na nich na polovičnú 
hodnotu v obidvoch formách vzdelávania. 

 

4. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej 
umeleckej škole sa uhrádza na základe smernice vydanej riaditeľom školy. 

 
5. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú 

podmienky, ktoré takúto zmenu odôvodňujú. 
 

6. Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku, 
povinná osoba musí túto skutočnosť písomne oznámiť riaditeľovi základnej umeleckej 
školy.   

 
 
 

 Čl.  III. 
Príspevok v školskom klube detí 

 

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených činnosťou školského klubu (ďalej ŠKD)       
prispieva zákonný zástupca  na 1 žiaka mesačne sumou: od 1,70 € do 7,00 € na 1 žiaka 

 a) Základná škola, Pionierov 1       6,50 € 
 b) Základná škola akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12    6,50 € 
 c) Základná škola, Zlatá 2        5,00 € 
 d) Základná škola, Sama Tomášika, Zeleného stromu 14    3,50 € 
 e) Základná škola Zoltána Fábryho s VJM, ako súčasť  
                Spojenej školy, J. A. Komenského 5      3,00 € 
 

2. Zriaďovateľ môže znížiť alebo odpustiť príspevok, ak povinná osoba o to písomne 
požiada  riaditeľa školy, ktorej ŠKD je súčasťou a  predloží doklad o tom, že je 
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 

          

3. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú 
podmienky, ktoré takúto zmenu odôvodňujú. 

 



4. Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku v ŠKD, 
povinná osoba musí túto skutočnosť písomne oznámiť riaditeľovi školy, ktorej súčasťou 
je ŠKD.   

 

5. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD sa uhrádza 
vopred na základe smernice vydanej riaditeľom školy, ktorej ŠKD je súčasťou. 

 
 

 Čl.  IV. 
 Príspevok v školskom stredisku záujmovej činnosti  

 

1. Na  čiastočnú  úhradu  nákladov  spojených  činnosťou   školského  strediska  záujmovej 
činnosti  (ďalej len „ŠSZČ“) prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou od 1,00 €  
do  5,00 € na 1 žiaka. 
 

2. Príspevok v ŠSZČ na základe rozhodnutia zriaďovateľa, je možné znížiť alebo odpustiť, 
ak povinná osoba o to písomne požiada riaditeľa školy, ktorej súčasťou je ŠSZČ 
a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke 
v hmotnej núdzi.  

 

3. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú 
podmienky, ktoré takúto zmenu odôvodňujú. 

 

4. Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku 
v ŠSZČ, povinná osoba musí túto skutočnosť písomne oznámiť riaditeľovi školy, ktorej 
súčasťou je ŠSZČ.  

 
5. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠSZČ sa uhrádza                         

vopred na základe smernice vydanej riaditeľom školy, ktorej súčasťou je ŠSZČ. 
 
 

Čl. V. Čl. IV. 
Príspevok v centre vo ľného času 

 

1. Na  čiastočnú   úhradu  nákladov   spojených   činnosťou   centra voľného času (ďalej len 
„CVČ“)   prispieva    zákonný   zástupca  na 1 žiaka  mesačne sumou:  od  1,00 € do 5,00 
€ na 1 žiaka. 

  a) CVČ pri ZŠ Pionierov 1    

• 2,00 €  žiaci, ktorí odovzdali vzdelávacie poukazy 

• 4,00 €  žiaci, ktorí neodovzdali vzdelávacie poukazy 
 b) CVČ pri ZŠ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12    

• 1,00 €  žiaci, ktorí odovzdali vzdelávacie poukazy 

• 2,00 €  žiaci, ktorí neodovzdali vzdelávacie poukazy 
 c) CVČ, Šafárikova 100 

• 2,00 €  deti materských škôl 

• 2,00 €  žiaci základných škôl 

• 3,00 €  študenti stredných škôl 
 
  
 



2. Zákonný zástupca žiaka prispieva  na jednorazové podujatie v rámci  činnosti CVČ 
sumou do 1,00 €  2,00 € na 1 žiaka. 

 

3. Iné osoby od sumy 1,00 €  3,00 € do 10,00 €. 
 

4. Príspevok v CVČ na základe rozhodnutia zriaďovateľa, je možné znížiť alebo odpustiť, ak 
povinná osoba 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. 

 

5. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú 
podmienky, ktoré takúto zmenu odôvodňujú. 

 

6. Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku v CVČ, 
povinná osoba musí túto skutočnosť písomne oznámiť riaditeľovi CVČ. 

 

7. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ sa uhrádza                         
vopred na základe smernice vydanej riaditeľom CVČ. 

 
 
 
 

Čl. VI. Čl. V. 
Záverečné ustanovenie 

 

1. Všeobecné záväzné nariadenie o určení čiastočných úhrad v školách a školských 
zariadeniach prerokované a schválené na  zasadnutí  Mestského zastupiteľstva v 
Rožňave dňa 25.10.2012 uznesením č. 280/2012, s uplatnením § 6 bod 8 zákona NR SR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť 
dňa 20.11.2012     dňa ............................uznesením č. ........../2013, s uplatnením § 6 bod 
8 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov nadobúda účinnosť dňa ............................ 

 

2. Týmto sa ruší VZN  Mesta Rožňava o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach  
schválené  dňa 23.2.2012 MZ v Rožňave uznesením č. 34/2012. 25.10.2012 MZ 
v Rožňave uznesením č. 280/2012. 

 

3. Zmeny a doplnky tohto VZN mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo v Rožňave 3/5-vou 
väčšinou prítomných poslancov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Rožňave, dňa                                               .................................................
              Pavol Burdiga                        
                                         primátor mesta 
 


