
MESTO HUMENNÉ                                                                                                        č. 151/2019 
 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  O PRÍSPEVKOCH NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU 

NÁKLADOV ČINNOSTÍ V ŠKOLÁCH  A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH 
V ZRIAĎOVATEĽSKEJ  PÔSOBNOSTI MESTA HUMENNÉ 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Humennom v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 
117 ods. 7,  § 140 ods. 9  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 
zmene a doplnení niektorých predpisov sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení: 
 

I. časť 
Úvodné ustanovenia 

 
Článok 1 

Predmet  VZN 
 
     Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky príspevkov zákonného 
zástupcu alebo dospelej osoby na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom alebo činnosťou 
školského zariadenia v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Humenné v závislosti 
s vekom žiaka, trvalým pobytom a podmienok financovania školského zariadenia. 
 

Článok 2 
Vysvetlenie pojmov 

 
        Príspevkom  sa rozumie finančná  čiastka, ktorou prispieva zákonný zástupca dieťaťa alebo 
dospelá osoba na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom, alebo na činnosť školského 
zariadenia v školách a školských zariadeniach. 
 

Článok 3 
Druhy príspevkov 

 
         Mesto Humenné určuje výšku týchto príspevkov: 
 

   a)    príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, 
   b)    príspevok  v základnej umeleckej škole, 
   c)    príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, 
   d)    príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, 
   e)    príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej 

jedálni. 
 

II. časť 
Výška príspevkov 

 
Článok 4 

       Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 
  

        Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje mesačne za jedno dieťa sumou: 
                  a) do 3 rokov veku  20,00 € 
                  b) od 3 rokov veku  10,00 €. 
 
 Výška príspevku na dieťa v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši vek 3 roky je 10,00 €. 



 
Článok 5 

                         Príspevok  v základnej umeleckej škole                                                                     
 

 Výška príspevku v základnej umeleckej škole sa určuje pre: 
 

1.   individuálne vyučovanie 
a) štúdium do 25 rokov veku sumou 8 € mesačne 
b) štúdium do 25 rokov veku bez dotácie zriaďovateľa sumou 30 € mesačne   
c) štúdium nad 25 rokov veku sumou 35 € mesačne 

 
2. skupinové vyučovanie 
a) štúdium do 25 rokov veku sumou 5,50 € mesačne 
b) štúdium do 25 rokov veku bez dotácie zriaďovateľa sumou 30 € mesačne 
c) štúdium nad 25 rokov veku sumou  35 € mesačne 
 
      3.   Príspevok podľa odsekov 1a a 2a sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa znižuje o 50%, 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(1). 
 

                                               Článok 6 
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 

 
 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 
 sa určuje: 
      1.   a)  pre školský klub detí v plnoorganizovanej ZŠ 10 € na jedno dieťa mesačne, 
            b)  pre školský klub detí v neplnoorganizovanej ZŠ 5 € na jedno dieťa mesačne. 
 
      2.   Príspevok podľa odseku 1 sa  na  základe  rozhodnutia  zriaďovateľa  znižuje  o  50%, 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(1). 
 
3. Príspevok podľa odseku 1 sa znižuje o 50 % na každého ďalšieho súrodenca, ktorý je 
žiakom školského klubu detí v tej istej základnej škole. 
 
                                                                   Článok 7 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času 
 

 Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času sa určuje 
mesačne pre: 
 1. 
a) dieťa a študenta vo veku od 5 do 25 rokov veku s trvalým 
pobytom na území mesta Humenné 2 € mesačne,    
b) iná dospelá osoba od 18 do 30 rokov veku s trvalým pobytom 
na území mesta Humenné           10 € mesačne, 

c) dieťa do 15 rokov veku s trvalým pobytom mimo 
územia mesta Humenné vo výške 1/10 ročnej dotácie na dieťa centra voľného času určenej 
vo VZN mesta Humenné o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a 
prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné. Ak obec, v ktorej má dieťa 
trvalý pobyt finančné prostriedky poskytne          v zmysle vlastného VZN, uhradí zákonný 
zástupca dieťaťa príspevok v zmysle písm. a), 

d)   študent od 15 do 25 rokov veku a iná dospelá osoba do 30 rokov veku s trvalým pobytom 



      mimo územia mesta Humenné vo výške 1/10 ročnej dotácie na dieťa centra voľného času 
 
  (1)  Zákon č.599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

     určenej vo VZN Mesta Humenné o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy 
            a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné. 
 
  2.       Príspevok podľa odseku 1a sa  na základe  rozhodnutia zriaďovateľa  znižuje  o  50%, 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(1). 
 

Článok 8 
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 

 v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni 
 

 1.      Náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov 
          v 2. finančnom pásme  sa určujú:    
            
           a)  pre stravníkov materskej školy / aj súkromnej MŠ /vo veku od 2 do 6 rokov vo  výške:       
 
                    desiata                0,36 € 
                    obed                    0,85 € 
                    olovrant              0,24 € 
 
            b)  pre stravníkov základnej školy vo veku od 6 do 11 rokov veku vo výške: 
 
                                 obed                   1,15 € 
 
            c)  pre stravníkov základnej školy vo veku od 11 do 15 rokov veku vo výške: 
 
                                 obed                   1,23 € 

 
d)  pre dospelého stravníka : 

 
                                 obed                   1,33 € 
 
              e) výška stravnej jednotky  v materských školách bez právnej subjektivity pre dospelého                                                    
       stravníka je 2,95 €. 
 
 2.         Náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov 
             pre športové  triedy aj diétne stravovanie v 2. finančnom pásme:    
           
            a) pre stravníkov základnej školy vo veku od 6 do 11 rokov veku vo výške: 
 
                                 obed                   1,38 € 
 
            b) pre stravníkov základnej školy vo veku od 11 do 15 rokov veku vo výške: 
 
                                 obed                   1,48 € 
 
  3.       Stravník podľa odsekov 1 a 2 uhradí príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov          
 v sume 0,05 eur na jedlo na jeden deň. 
 



 
4. Cudzí dospelý stravník  uhradí  okrem finančného limitu aj celú vecnú réžiu. 

 
5.  Podľa §4 ods.6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a v znení neskorších predpisov sa poskytuje dotácia 
na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa 
dieťa zúčastnilo výchovno vzdelávacej činnosti v materskej škole  alebo vyučovania  a odobralo 
stravu. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa 
osobitného predpisu dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára – špecialistu 
zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu mesto Humenné vyplatí 
prostredníctvom zariadení školského stravovania vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti rodičovi 
dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu. 

 
 6.   Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu ( bez priznania dotácie 1,20€)  uhrádza zákonný 
zástupca dieťaťa alebo žiaka za : 
           a) odobratú stravu /osobný odber/  v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo 
východno - vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a zákonný 
zástupca neodhlásil  dieťa alebo žiaka do 14.00 h predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania 
stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni, 
         b) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo výchovno- 
vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a zákonný zástupca 
neodhlásil dieťa alebo žiaka do 14.00 h predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania stravy             
v školskej jedálni v danom stravovacom dni. 
   
7.    Ďalšie podmienky na priznanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa        
budú určené v zápisnom lístku stravníka. 
 
 

III. časť. 
Úhrada príspevkov 

          
 

Článok 9 
Úhrada príspevkov v materskej škole, školskom klube detí, centre voľného času 

a základnej umeleckej škole 
          

1) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný príspevok v materskej škole uhradiť vopred do 10. dňa 
v kalendárnom mesiaci. 
 
2) Zákonný zástupca alebo dospelá osoba je povinná príspevok v školskom klube detí, v centre 
voľného času a v základnej umeleckej škole uhradiť spôsobom a za podmienok, ktoré určí 
štatutárny zástupca rozpočtovej organizácie zriadenej mestom Humenné. Spôsob a podmienky 
úhrady je povinný zverejniť na verejne prístupnom mieste. 
 

Článok 10 
Úhrada príspevku v školských jedálňach a vo výdajných školských jedálňach 

 
1) Zákonný zástupca je povinný  príspevok pre vekové kategórie stravníkov v materských 
školách bez právnej subjektivity uhradiť najneskôr do 28. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, 
ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. 

 
2) Zákonný zástupca alebo dospelá osoba je povinná príspevok pre príslušnú vekovú kategóriu 
stravníkov v zariadeniach s právnou subjektivitou  uhradiť spôsobom a za podmienok, ktoré určí 



štatutárny zástupca rozpočtovej organizácie zriadenej mestom Humenné. Spôsob a podmienky 
úhrady je povinný zverejniť na verejne prístupnom  mieste. 

 
IV. časť 

   Záverečné ustanovenia 
 

 
 1)  Všeobecne záväzné nariadenie č. 151/2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov 

činností v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné 
nadobúda účinnosť  01.09.2019. 

  
 2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 125/2013 o príspevku                         

na čiastočnú úhradu nákladov činnosti v školách a školských zariadeniach                                 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné, v úplnom znení. 

  
 
 
  
V Humennom, dňa 11.07.2019 
 
 
                                                                                                           PhDr. Ing. Miloš Meričko, v. r. 
                                                                                                                    primátor mesta 
 

 


