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Mestské zastupiteľstvo v Ilave na svojom zasadnutí dňa 13.12.2022 podľa ustanovenia § 6  a 
§ 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 
ustanovení zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov schvaľuje toto: 

 

 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5/2022 
o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach 

zriadených mestom Ilava 
 

Čl. I. 

Úvodné ustanovenia 

1.     Mesto Ilava je zriaďovateľom nasledovných škôl: 

       a) Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 
        b) Základná umelecká škola, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava 
        c) Materská škola, Medňanská 512, 019 01 Ilava 
        d) Materská škola, Okružná 53/5, 019 01 Ilava – Klobušice 

 

2.     Mesto Ilava je zriaďovateľom nasledovných školských zariadení: 

        a) Centrum voľného času pri ZŠ Ilava, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 
        b) Školský klub detí, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 
        c) Školská jedáleň pri Základnej škole, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava 
        d) Školská jedáleň pri Materskej škole, Medňanská 512, 019 01 Ilava 
        e) Školská jedáleň pri Materskej škole, Okružná 53/5, 019 01 Ilava – Klobušice 

 

Čl. II. 

Predmet nariadenia 

        Predmetom tohto VZN je určenie podmienok úhrady a výšky mesačného príspevku: 

1. Za pobyt dieťaťa v materských školách zriadených mestom Ilava. 
 

2. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole 
Ilava. 

 
3. Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti Centra voľného času pri ZŠ Ilava. 

 
4. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí pri ZŠ 

Ilava. 
 

5. Na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ZŠ Ilava. 
 

6. Na čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach školského stravovania v materských 
školách.    
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Čl. III. 

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú     
úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa čiastkou 30,- €  
 

2. Príspevok podľa ods. 1. sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 

      3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

a) ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy a to bez ohľadu na to či 
nasledujúci školský rok nastúpi resp. nenastúpi do prvého ročníka základnej školy 
alebo opakovane navštevuje posledný ročník materskej školy.  

 
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží zriaďovateľovi materskej školy doklad o tom, 

že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 1 
 
c) ktoré je umiestnené v školskom zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

      4.  Príspevok na základe rozhodnutie 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 
 

c) ak bola prevádzka materskej školy prerušená zapríčinením zriaďovateľa 

5.  V prípadoch uvedených v čl. III. bod 4 písm. b.) a c.) uhrádza zákonný zástupca                                 
pomernú časť určeného príspevku na základe rozhodnutia zriaďovateľa. 

 

Čl. IV.  

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej 
škole  

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole    
prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne: 

  a) na individuálne prípravné štúdium                                                    7,50  € 

              b) na skupinové prípravné štúdium                                                       6,50 € 

 
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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              c) na individuálne základné štúdium                                                   10,50 € 

              d) na skupinové základné štúdium                                                        9,50 € 

2. V prípade, že žiak navštevuje viac ako jedenkrát individuálne alebo skupinové 
vyučovanie, zákonný zástupca žiaka prispieva mesačne sumou: 
 
a) v individuálnom vyučovaní                                                              13,50 € 

 
b) v skupinovom vyučovaní                                                                 11,50 € 

 
3. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole 

prispieva plnoletá fyzická osoba mesačne: 

a) na individuálne štúdium pre dospelých – študujúcich                      11,50 € 

              b) na skupinové štúdium pre dospelých - študujúcich                         9,50 €                

              c) na individuálne štúdium pre dospelých – pracujúcich                       30,- € 

              d) na skupinové štúdium pre dospelých - pracujúcich                          25,- €   

4. V prípade, že zákonný zástupca, resp. dospelá osoba do 25 rokov bez vlastného 
príjmu, neodovzdal ZUŠ čestné prehlásenie pre zber údajov do štatistického výkazu 
k 15.9. a žiak/dospelá osoba je zaradený/á u iného poskytovateľa umeleckého 
vzdelania zákonný zástupca/dospelá osoba prispieva mesačne sumou:  

a) v individuálnom vyučovaní                                                                25,- € 

              b) v skupinovom  vyučovaní                                                                  20,- €              

5. Príspevok sa uhrádza naraz za mesiace september až december do 31.10. 
príslušného kalendárneho roka a za mesiace január až jún do 28.02. príslušného 
kalendárneho roka, a to bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou. Na 
základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu je možné požiadať zriaďovateľa o 
rozdelenie úhrady príspevku na mesačné alebo iné dohodnuté čiastkové splátky. 
 
 

6. Príspevok v základnej umeleckej škole sa znižuje o 50% za neplnoletého žiaka 
a plnoletého žiaka, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak 
písomne  o to požiada zriaďovateľa základnej umeleckej školy a predloží mu doklad 
o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej 
núdzi podľa osobitného predpisu.1) 

 

Čl. V. 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času 

1. Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času prispieva: 
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a) zákonný zástupca dieťaťa mesačne sumou                                             4,- € 

             b) dospelá osoba mesačne sumou                                                               4,- € 

2. Príspevok sa uhrádza za každý záujmový krúžok samostatne. V prípade, ak žiak       
navštevuje dva alebo viac krúžkov, príspevok za druhý a ďalší krúžok sa znižuje 
o 50%. Ak žiak odovzdá vzdelávací poukaz, príspevok sa neplatí za jeden krúžok. 
 

3. Na základe rozhodnutie zriaďovateľa sa môže výška príspevku znížiť alebo odpustiť, 
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) 

 

Čl. VI. 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 

1. Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí prispieva zákonný 
zástupca dieťaťa mesačne vo výške: 

a) Na jedno dieťa - 19,- € 

            b) Na každé druhé dieťa - 8,- € 

            c) Na každé ďalšie dieťa –bez poplatku 

d) Na každé dieťa, ktorého zákonný zástupca predloží doklad, že je poberateľom    
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi–bez poplatku.1) 

 

2. Príspevok uhrádza zákonný zástupca vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho 
mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. 

 
 

Čl. VII. 

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pri ZŠ Ilava 

1. Školská jedáleň pri ZŠ poskytuje stravovanie pre deti, žiakov a zamestnancov škôl 
a školských zariadení. So súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva aj cudzím stravníkom. 
 

2. Stravníkom v školskej jedálni sa stáva žiak základnej školy na základe podania 
prihlášky (zápisný lístok) na odber stravy podpísanej zákonným zástupcom.  
 

3. Výšku nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov určujú 
finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo. Stanovené sú Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Ceny stravného v školskej 
jedálni pri Základnej škole sú v 2. finančnom pásme A (deti) a B (deti od  15-19 rokov, 
zamestnanci a iné fyzické osoby). 
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4. Dotácia na obed v zmysle novely zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 
 

5. Príspevok na nákup potravín v plnej sume uhrádza zákonný zástupca žiaka v ZŠ za 
odobratú resp. neodobratú stravu v danom stravovacom dni ak žiak nemá nárok na 
dotáciu na podporu k stravovacím návykom dieťaťa.  

 
6. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, žiaka, zamestnanci ZŠ Ilava a ŠJ 

pri ZŠ Ilava alebo iná fyzická osoba vo výške nákladov na nákup potravín podľa 
vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a 
príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov, je určený za každý stravovací deň 
nasledovne: 

a) Stravníci od 6-11 rokov (žiaci ZŠ I. stupeň dotovaný obed)                        0,20 € 
b) Stravníci od 6-11 rokov (žiaci ZŠ I. stupeň nedotovaný obed)                    1,50 € 
c) Stravníci od 11-15 rokov ( žiaci ZŠ II. stupeň dotovaný obed)                    0,40 € 
d) Stravníci od 11-15 rokov ( žiaci ZŠ II. stupeň nedotovaný obed)                1,70 €  
e) Zamestnanci ZŠ Ilava a ŠJ pri ZŠ Ilava  obed + réžia                  2,20 € + 3,00 € 
f) Iná fyzická osoba skutočné náklady na potraviny + režijné náklady 

 na jedno jedlo vo výške                                                                2,20 € + 3,00 € 

 
7. Diétne stravovanie sa poskytuje na základe lekárskeho potvrdenia vystaveného 

lekárom –špecialistom, (ako je napr. gastroenterológ, dietológ, imunológ atď.). Dotácia 
na stravu sa poskytuje v sume určenej ÚPSVaR na každý jeden deň v mesiaci, v 
ktorom sa žiak zúčastnil vyučovania, vyplatí rodičovi alebo zákonnému zástupcovi 
žiaka zriaďovateľ školy prostredníctvom ZŠ Ilava bezhotovostne poukázaním na účet 
zákonného zástupcu. Zákonný zástupca žiaka k vyplateniu dotácie predloží škole 
žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov z dôvodu diétneho stravovania žiaka 
s prílohou aktuálneho dokladu od lekára špecialistu. V žiadosti zákonný zástupca 
uvedie číslo účtu, na ktoré mu budú poukazované finančné prostriedky vždy o mesiac 
neskôr k 25. dňu v mesiaci a to na základe potvrdenia štatutárom školy o vykázanej 
dennej dochádzke do školy v danom mesiaci, na základe ktorého sa prepočíta sumár 
na vyplatenie finančnej dotácie na diétne stravovanie. Počet dní účasti žiaka na 
vyučovaní bude mesačne podložený výpisom z triednej knihy a potvrdený triednym 
učiteľom a riaditeľom školy. Zákonnému zástupcovi bude pridelená dotácia na základe 
pokynov z ÚPSVaR za každý deň v mesiaci, v ktorom dieťa fyzicky navštevovalo školu 
a teda malo nárok odobrať stravu. 
Školská jedáleň vystaví mesačne potvrdenie, ktoré bude potvrdené vedúcou jedálne, 
že žiak, ktorého zákonný zástupca žiada o dotáciu na diétne stravovanie, neodoberá 
stravu pripravovanú v školskej jedálni. Zákonný zástupca žiaka, ktorý prestane spĺňať 
podmienky podľa tohto bodu, je povinný do troch pracovných dní od rozhodnutia 
lekára špecialistu oznámiť túto skutočnosť zriaďovateľovi školy a škole, ktorú 
navštevuje. 
 

8. Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 
zamestnanec školy, školského zariadenia vo výške 2,20 € / obed + režijné náklady, 
ktoré vychádzajú z podmienok školskej jedálne a iná fyzická osoba vo výške 
skutočných nákladov na potraviny vrátane režijných nákladov, ktoré vychádzajú 
z podmienok školskej jedálne. Príspevok sa platí mesačne vopred do 20. dňa 
príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za 
ktorý sa príspevok uhrádza. Príspevok sa uhrádza bezhotovostne na účet školy. 
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Čl. VIII. 

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach školského 
stravovania v MŠ 

1. Zariadenia školského stravovania v MŠ poskytujú stravovanie pre deti, žiakov a 
zamestnancov škôl a školských zariadení. So súhlasom zriaďovateľa a príslušného 
regionálneho úradu verejného zdravotníctva aj cudzím stravníkom. 
 

2. Stravníkom v školskej jedálni materskej školy sa stáva dieťa materskej školy na 
základe podania prihlášky (zápisný lístok) na odber stravy podpísanej zákonným 
zástupcom. 
 

3. Výšku nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov určujú finančné 
pásma na nákup potravín na jedno jedlo. Stanovené sú Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky. Ceny stravného v školských jedálňach 
materských škôl sú v 3. finančnom pásme A (deti) a B (zamestnanci) 
 

4. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, zamestnanci MŠ Ilava a MŠ 
Klobušice, zamestnanci ŠJ pri MŠ Ilava a MŠ Klobušice vo výške nákladov na nákup 
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové 
dávky a príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov, je určený za každý 
stravovací deň nasledovne: 
a) MŠ denná - stravníci od 2-6 rokov                                                              2,10 € 

z toho                                                                                desiata               0,50 € 
                                                                                          obed                  1,20 € 
                                                                                          olovrant             0,40 €  

b) MŠ denná - stravníci dieťa v poslednom ročníku MŠ                                 0,80 € 
c) Zamestnanci MŠ Ilava a ŠJ pri MŠ Ilava + réžia                          2,40 € + 2,90 € 
d) Zamestnanci MŠ Klobušice a ŠJ pri MŠ Klobušice + réžia          2,40 € + 2,90 €   

 
5. V prípade, že dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (t. z. že je 

zaradené v skupine „predškolákov“) a vzťahuje sa na neho dotácia podľa osobitného 
predpisu a má predpísané na základe lekárskeho potvrdenia od lekára špecialistu 
diétne stravovanie, zriaďovateľ vyplatí štátnu dotáciu na podporu výchovy k 
stravovacím návykom dieťaťa zákonnému zástupcovi na jeho osobný účet v banke. 
Diétne stravovanie sa poskytuje na základe lekárskeho potvrdenia vystaveného 
lekárom –špecialistom (ako je napr. gastroenterológ, dietológ, imunológ, atď.). 
Dotácia na stravu sa poskytuje v sume určenej ÚPSVaR na každý jeden deň v mesiaci, 
v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole, 
vyplatí rodičovi alebo zákonnému zástupcovi dieťaťa zriaďovateľ školy. 
Zákonný zástupca dieťaťa k vyplateniu dotácie predloží zriaďovateľovi školy žiadosť o 
pridelenie finančných prostriedkov z dôvodu diétneho stravovania dieťaťa s prílohou 
aktuálneho dokladu od lekára špecialistu. V žiadosti zákonný zástupca uvedie číslo 
účtu, na ktoré mu budú poukazované finančné prostriedky vždy o mesiac neskôr k 25. 
dňu v mesiaci a to na základe potvrdenia materskej školy o vykázanej dennej 
dochádzke do materskej školy v danom mesiaci, na základe ktorého sa prepočíta 
čiastka na vyplatenie finančnej dotácie na diétne stravovanie. Počet dní účasti dieťaťa 
na vyučovaní bude mesačne podložený výpisom z triednej knihy a potvrdený triednym 
učiteľom a riaditeľom školy. Zákonnému zástupcovi bude pridelená dotácia na základe 
pokynov z ÚPSVaR za každý deň v mesiaci, v ktorom dieťa fyzicky navštevovalo 
materskú školu a teda malo nárok odobrať stravu. Školská jedáleň vystaví mesačne 
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potvrdenie, ktoré bude potvrdené vedúcou jedálne a riaditeľom školy, že dieťa, ktorého 
zákonný zástupca žiada o dotáciu na diétne stravovanie, neodoberá stravu 
pripravovanú v školskej jedálni. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré prestane spĺňať 
podmienky podľa tohto bodu, je povinný do troch pracovných dní od rozhodnutia lekára 
špecialistu oznámiť túto skutočnosť zriaďovateľovi školy a riaditeľke materskej školy, 
ktorú navštevuje jeho dieťa.  
 

6. Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 
zamestnanec školy, školského zariadenia vo výške 2,40 € / strava + režijné náklady, 
ktoré vychádzajú z podmienok každej školskej jedálne a iná fyzická osoba vo výške 
skutočných nákladov na potraviny vrátane režijných nákladov, ktoré vychádzajú z 
podmienok každej školskej jedálne. Príspevok sa platí mesačne vopred do 20. dňa 
príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý 
sa príspevok uhrádza. Príspevok sa uhrádza bezhotovostne na účet školy. 

 

Čl. IX. 

Záverečné ustanovenia 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022  o výške príspevkov v školách a školských 
zariadeniach zriadených mestom Ilava bolo schválené Mestským zastupiteľstvom 
v Ilave uznesením č. 8/2022 dňa 13.12.2022 a účinnosť nadobúda 01.01.2023. 
 

2. Schválením tohto VZN sa ruší VZN č. 3/2022 o výške príspevkov v školách a školských 
zariadeniach zriadených mestom Ilava. 

 

V Ilave, dňa  13.12.2022 

 

 

 

       Ing. Viktor Wiedermann 
       Primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvesené schválené VZN: 14.12.2022 
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