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Mesto Liptovský Mikuláš podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a v spojení § 20 ods. 3, § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 
6, § 140 ods. 9 a § 141 ods.5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní      
(školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva 

  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš  
č.  7/2008 

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach 
a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ 
 
 

PRVÁ ČASŤ 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 
Článok I 

ÚČEL A PREDMET 
 
 
     Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „nariadenie“ ) určuje výšku príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je 
mesto Liptovský Mikuláš (ďalej len „príspevky v školách a školských zariadeniach“) a vzťahuje 
sa na povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“). 
 
 

Článok II 
DRUHY PRÍSPEVKOV V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH 

 
 

     Príspevky v školách a v školských zariadeniach upravené v tomto nariadení zahŕňajú: 
a) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, 
b) príspevok v základnej umeleckej škole, 
c) príspevok na činnosť  školského klubu detí, 
d) príspevok na činnosť centra voľného času, 
e) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach školského stravovania. 
 
 

DRUHÁ ČASŤ 
PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH 

 
Článok III 

PRÍSPEVOK ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE 
 
 
     (1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 
výdavkov  materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 250,- Sk/ 8,30 €. 
 
     (2) Príspevok podľa odseku 1 tohto článku sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho 
mesiaca. 
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     (3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa 
a) ktoré má jeden rok pred splnením 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 núdzi1 
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 
 
 

Článok IV 
PRÍSPEVOK V ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE 

 
 
     (1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole 
prispieva: 
a) na vyučovanie žiaka zákonný zástupca  žiaka  mesačne sumou vo výške 180,- Sk /5,97 €, 
b) na vyučovanie dospelých dospelá osoba mesačne sumou vo výške 280,00 Sk /9,29 €, 
 
     (2) Príspevok podľa odseku 1 tohto článku sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho 
mesiaca.  
 
     (3) Príspevok podľa odseku 1 tohto článku uhrádza zákonný zástupca žiaka a dospelá 
osoba za každý predmet daného odboru samostatne.  

 
     (4) Príspevok v základnej umeleckej škole sa neuhrádza za neplnoletého žiaka a plnoletého 
žiaka, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak písomne o to požiada 
zriaďovateľa základnej umeleckej školy a zároveň predloží mu doklad o tom, že je poberateľom 
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.1 
 
 

Článok V 
PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ 

 
 
     (1) Na čiastočnú úhradu  nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva 
zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 100,- Sk / 3,32 €. 
 
     (2) Príspevok podľa odseku 1 tohto článku sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho 
mesiaca. 
 
     (3) Príspevok v školskom klube detí sa neuhrádza za žiaka, ak zákonný zástupca žiaka o to 
písomne požiada zriaďovateľa a zároveň predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky 
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.1 
 

 
Článok VI 

PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ CENTRA VOĽNÉHO ČASU 
 

 
     (1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva  
a) zákonný zástupca mesačne sumou 50,- Sk/ 1,66 €, 
                                                      
1 Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
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b) dospelá osoba mesačne sumou 100,- Sk/ 3,32 €. 
 
     (2) Príspevok podľa odseku 1 tohto článku sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho 
mesiaca. 
 
     (3) Príspevok podľa odseku 1 tohto článku uhrádza zákonný zástupca a dospelá osoba za 
každý záujmový útvar samostatne. 
 
     (4) Príspevok v centre voľného času sa neuhrádza za neplnoletého žiaka a plnoletého 
žiaka, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak o to písomne požiada 
zriaďovateľa a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.1 
 
 

Článok VII 
PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ZARIADENIACH ŠKOLSKÉHO 

STRAVOVANIA 
 

 
     (1) Zariadenia školského stravovania poskytujú stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú 
úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa 
vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. 
 
     (2) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na 
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je za jedno jedlo: 
 
a)  

Materská škola Desiata Obed Olovrant Úhrada   v 
Sk Úhrada v € 

stravníci od 2 - 6 
rokov 8 Sk/0,26€ 19 Sk/0,63€ 7 Sk/0,23€ 34 1,13 

b)  
Základná škola Obed Úhrada v Sk Úhrada v € 

stravníci od 6-11 rokov – I. stupeň 25 25 0,83 
stravníci od 12-15 rokov – II. Stupeň 27 27 0,90 

c)  
Dospelí stravníci Obed Úhrada v Sk Úhrada v € 

stravníci  30 30 1,00 
 
     (3) Príspevok podľa odseku 2 tohto článku sa uhrádza mesačne do 5. dňa príslušného 
kalendárneho mesiaca. 
 
 
 

TRETIA ČASŤ 
PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY 

 
Článok VIII 
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(1) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie školskej dochádzky 
v základnej škole (ďalej len „zápis“). Zápis sa koná prvé tri pracovné dni nasledujúce po 15. 
januári bežného roka od 14,00 hod do 18,00 hod, ktorý predchádza začiatku školského roka, 
v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú  dochádzku. 
 
(2) Riaditeľ základnej školy oznámi miesto a čas zápisu v priestoroch základnej školy a 
v dostatočnom predstihu tieto údaje zverejní na vstupe do budovy základnej školy, na svojej na 
internetovej stránke a na internetovej stránke zriaďovateľa. 
 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
 

(1) Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom a osobitnými predpismi.2 
 

(2) Prepočty Sk na eurá sú vypočítané podľa konverzného kurzu 30,126 Sk / 1 €. 
 

(3) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto VZN dňa 
30.10.2008 
 

(4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli, t.j.  
dňom 15.11.2008. 
 

 
 
 

Ing. Ján Blcháč, PhD 
primátor mesta Liptovský Mikuláš 

 
 
 
 
 
                                                      
2 napr. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  


