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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto podľa ustanovenia § 6 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon SNR 

č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 3/2014 o určení 

výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach, ktorých 

zriaďovateľom je mestská časť Košice-Staré Mesto 

 
§ 1 

Účel a predmet 

 Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku na 

čiastočnú úhradu výdavkov a režijných nákladov v školských zariadeniach, ktorých 

zriaďovateľom je mestská časť Košice-Staré Mesto (ďalej len „príspevky v školských 

zariadeniach“). 

 
§ 2 

Druhy príspevkov v školských zariadeniach 

Príspevky v školských zariadeniach upravené v tomto nariadení zahŕňajú: 
a) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 
c) príspevok na režijné náklady. 

 

§ 3 
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 15,00 €. 
(2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

 (3) Za pobyt dieťaťa vo veku do 3 rokov v materskej škole prispieva zákonný zástupca 

na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 50,00 €. 
(4) 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. 

 
§ 4 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 
(1) Školská jedáleň poskytuje 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 vo výške nákladov na nákup 

potravín vekových kategórií stravníkov je: 

 
a) 

Materská škola Desiata Obed Olovrant Úhrada v € 
stravníci od 2 -6 rokov 0,28 € 0,68 € 0,23 € 1,19 € 

 
1 zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
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b) 
Stredná škola a dospelí stravníci Obed Úhrada v € 

stravníci od 15 – 18/19 rokov 1,19 € 1,19 € 
(3)  Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

 

§ 5 

Príspevok na režijné náklady 

(1) Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza výšku príspevku na režijné náklady v materskej 

škole mesačne na jedno dieťa sumou 2,00 €. 

(2) Príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

(3) Zriaďovateľ materskej školy zastúpený starostom mestskej časti môže rozhodnúť   o 

znížení alebo odpustení príspevku na režijné náklady, ak zákonný zástupca predloží doklad o 

tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 
(4) O odpustení režijných nákladov dieťaťa rozhoduje zriaďovateľ materskej školy 

zastúpený starostom mestskej časti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, 

ak dieťa nenavštevuje materskú školu viac ako 30 dní po sebe idúcich. 
 (5) Zamestnanec materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-

Staré Mesto alebo iná fyzická osoba uhrádza príspevok na režijné náklady denne na jedno 

hlavné jedlo sumu 1,20€. 

(6) Príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

 
§ 6 

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

(2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie schválené uznesením Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 279 zo dňa 24.03.2014 nadobúda 

účinnosť dňa 11. apríla 2014. 
(3) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 1/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

výdavkov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Košice-Staré 

Mesto schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto       

č. 189 zo dňa 26.08.2008. 
 

 

 

 

           Mgr. Ľubomír Grega 
           starosta mestskej časti 

                                                                                                   Košice-Staré Mesto 

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


