
NÁVRH 
 

NOVELA 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
č. 03/2022 

o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipany 

 
 
Mesto Lipany podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003                     
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6,                      
§ 140 ods. 10 a § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva túto novelu 
všeobecne záväzného nariadenia: 
 
 

Článok 1 
 

1. Článok 1 Príspevok v materských školách ods. 1 sa mení a po zmene znie nasledovne:  
 
 Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom prispieva zákonný zástupca                                  

na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy mesačne na jedno dieťa: 

 a) sumou 6,00 € v poldennej prevádzke, 
 b) sumou 12,00 € v celodennej prevádzke. 

2.  Článok 2 Príspevok v základnej umeleckej škole ods. 1 sa mení a po zmene znie 
nasledovne: 

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

 a)  zákonný zástupca žiaka mesačne: 
  - na skupinovú formu štúdia sumou 10,00 €,  
  - na individuálnu formu štúdia sumou 12,00 €, 

 b)  dospelá osoba, ktorá nemá štatút žiaka alebo študenta dennej formy štúdia, mesačne: 
  - na skupinovú formu štúdia sumou 25,00 €,  
  - na individuálnu formu štúdia sumou 45,00 €. 
 

3. Článok 3 Príspevok v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni ods. 2 sa mení                         

a po zmene znie nasledovne: 
 
 Mesto Lipany pre všetky školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta                        

a pre všetky vekové kategórie stravníkov určuje výšku príspevku na nákup potravín na 
jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 1. finančným pásmom 
stanoveným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

 

4. Článok 4 Príspevok v školskom klube detí ods. 1 sa mení a po zmene znie nasledovne: 
 
 Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí (ďalej len “ŠKD”) 

prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 6,00 € na 1 žiaka. 
 
 
 



5.  Článok 5 Príspevok v centre voľného času ods. 1 sa mení a po zmene znie nasledovne: 

 
 Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času (ďalej len “CVČ”) 

prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 2,00 € na 1 žiaka. 
 
 

Článok 2 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Novela  Všeobecne   záväzného   nariadenia   o   určení   čiastočných   úhrad   v   školách 

a školských  zariadeniach   v   zriaďovateľskej   pôsobnosti   mesta   Lipany   bola   
prerokovaná a schválená na III. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lipanoch dňa                                                            
14. 12. 2022. 

2. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného  nariadenia o určení čiastočných úhrad 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipany 
prerokované a schválené na XXX. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lipanoch dňa 
27. 05. 2021 účinné od 01. 07. 2021 a 01. 09. 2021 zostávajú v pôvodnom znení. 

3. Novela Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lipany o  určení čiastočných úhrad                                
v   školách    a   školských   zariadeniach   v   zriaďovateľskej   pôsobnosti   mesta   Lipany 
nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2023 

 

 
 

V Lipanoch 14. 12. 2022 
 

 
 Ing. Vladimír Jánošík  
 primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Podávanie pripomienok 
 
 
Dňom vyvesenia Návrhu novely Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lipany o určení 
čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Lipany začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby 
uplatniť pripomienky k návrhu všeobecne záväzného nariadenia v písomnej forme, 
elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej 
lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie 
alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na 
ostatné podnety nemusí navrhovateľ všeobecne záväzného nariadenia prihliadať, a najmä 
vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 
 
Pripomienky možno uplatniť: 
v písomnej forme a zaslať alebo osobne doručiť na MsÚ Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany, 
elektronicky na sekretariat@lipany.sk, 
ústne do zápisnice na sekretariáte MsÚ Lipany, Krivianska 1, Lipany 
 
Deň vyvesenia návrhu VZN: 25. 11. 2022 
 
Deň zvesenia návrhu VZN: 12. 12. 2022 
 
Lehota na pripomienky: 06. 12. 2022 
 
 
 
 
 

Dôvodová správa 
 
Zmenou všeobecne záväzného nariadenia sa reaguje na nárast cien energií, ktoré sa 
následne premietajú do znižovania množstva finančných prostriedkov určených                                         
na materiálno-technické zabezpečenie činnosti materských škôl,  základnej umeleckej školy, 
školských klubov detí a centier voľného času.  
Doterajšia výška príspevkov zákonných zástupcov patrí medzi najnižšie v bližšom či 
vzdialenejšom okolí mesta.  
 

Tab. 1 Aktuálna a navrhovaná výška príspevku 

Škola /  školské zariadenie 

Aktuálna 

výška 

príspevkov 

Navrhovaná 

výška 

príspevkov 

 Materská škola  

- poldenná prevádzka 

- celodenná prevádzka 

       

5,00 €  

10,00 € 

   

 6,00 € 

12,00 €  

 Základná umelecká škola 

- skupinová forma (žiak) 

- individuálna forma (žiak) 

- skupinová forma (dospelí) 

- individuálna forma (dospelí) 

 

8,00 € 

10,00 € 

20,00 € 

40,00 € 

            

10,00 € 

12,00 € 

25,00 € 

45,00 € 

Školský klub detí         3,00 €                  6,00 €  

Centrum voľného času         1,66 €                  2,00 €  

 
 



Mesto Lipany novelou VZN č. 39/2022 o určení čiastočných úhrad v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipany s účinnosťou od 1. 6. 2022  schválilo 
výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov 
v súlade s 2. finančným pásmom stanoveným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
SR účinnými od 1. 9. 2019. 

Zmenou všeobecne záväzného nariadenia sa reaguje na zmenu finančných pásiem na nákup 
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov stanoveným Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 1. 1. 2023. Nové finančné pásma 
reflektujú na zvýšenie cien potravín.  

Na základe konzultácie s riaditeľkami školských jedálni ohľadne finančnej náročnosti výroby 
jedál v súčasnom období mesto Lipany určuje výšku príspevku na nákup na jedno                            
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 1. finančným pásmom stanoveným 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR účinným od 1. 1. 2023. 

Tab. 2 Porovnanie výšky príspevku na nákup potravín 

Škola 
Finančné 

pásmo 

Výška príspevku Úhrada 

celkom Desiata Obed Olovrant 

Materská škola 

(stravníci od 2 – 6 rokov) 

do 31. 12. 0,36 € 0,85 € 0,24 € 1,45 € 

od 1. 1. 0,40 € 1,00 € 0,30 € 1,70 € 

Základná škola 

(stravníci od 6 – 11 rokov) 

do 31. 12. - 1,15 € - 1,15 € 

od 1. 1. - 1,30 € - 1,30 € 

Základná škola 

(stravníci od 11 – 15 rokov) 

do 31. 12.. - 1,23 € - 1,23 € 

od 1. 1. - 1,50 € - 1,50 € 

Zamestnanci škôl/školských 

zariadení a iné fyzické osoby  

(dospelí stravníci) 

do 31. 12. - 1,33 € - 1,33 € 

od 1. 1. - 2,00 € - 2,00 € 

 
 
 
V Lipanoch 25. 11. 2022 
 
 
Ing. Lenka Lukáčová, odborný zamestnanec školského úradu



 


