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Mesto Stropkov 
vydáva dňa 15. 3. 2013 

VZN Mesta Stropkov č.1/2013 
 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške  
príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stropkov 
 
 

Čl. I 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Stropkove sa na svojom zasadnutí dňa 15. 3. 2013 v súlade s § 
6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na 
zákon číslo 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len „školský zákon“) a zákon č. 
597/2003 Z. z o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecnom 
záväznom nariadení (ďalej len „VZN“). 
  

Čl. II 
 
 Účelom tohto VZN je určenie miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej 
dochádzky a výšky príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stropkov. 
 

Čl. III 
 

 VZN sa vydáva pre tieto školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je mesto 
Stropkov:  
 
A) Školy: 

1) Materská škola, Andreja Hlinku 1762/27, Stropkov 
2) Materská škola, Matice slovenskej 740/7, Stropkov 
3) Základná umelecká škola Františka Veselého, Športová 833/4, Stropkov 
4) Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov  
5) Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov  
6) Základná škola, Konštantínova 1751/64, Stropkov 
 

B) Školské výchovno-vzdelávacie zariadenia: 
1) Školský klub detí  ako súčasť Základnej školy, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov  
2) Školský klub detí ako súčasť Základnej školy, Mlynská 697/7, Stropkov  
3) Školský klub detí ako súčasť Základnej školy, Konštantínova 1751/64, Stropkov  
4) Centrum voľného času ako súčasť Základnej školy, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov  
5) Centrum voľného času ako súčasť Základnej školy, Mlynská 697/7, Stropkov  
6) Centrum voľného času ako súčasť Základnej školy, Konštantínova 1751/64, Stropkov  
7) ABC Centrum voľného času, Hlavná 79/48, Stropkov  
8) FAUNA Centrum voľného času, Konštantínova 5, Stropkov 

 
C) Školské účelové zariadenia: 

1) Školská jedáleň, Matice slovenskej 740/7, Stropkov ako súčasť Materskej školy, Matice 
slovenskej 740/7, Stropkov 

2) Školská jedáleň, Andreja Hlinku 1762/27, Stropkov ako súčasť Materskej školy, Andreja 
Hlinku 1762/27, Stropkov 



3) Výdajná školská jedáleň pri Materskej škole, Matice slovenskej 740/7, Stropkov 
s miestom prevádzkovania Bokšanská 1335/1, Stropkov 

4) Výdajná školská jedáleň pri Materskej škole, Andreja Hlinku 1762/27, Stropkov 
s miestom prevádzkovania Vranovská 1438/10, Stropkov 

5) Školská jedáleň, Hrnčiarska 795/61, Stropkov ako súčasť Základnej školy, Hrnčiarska ul. 
č. 795/61, Stropkov  

6) Školská jedáleň pri Základnej škole, Mlynská 697/7, Stropkov  
7) Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy, Konštantínova 1751/64, Stropkov 

 
 Čl. IV 

MIESTO A ČAS ZÁPISU NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY 
V ZÁKLADNEJ ŠKOLE 

 
1) V zmysle § 20 ods. 3 písm. a) školského zákona sa určuje miesto zápisu na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v Základnej škole, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov v čase 
od 15. januára do 15. februára, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má 
dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku v budove Základnej školy, Hrnčiarska ul. č. 
795/61, Stropkov. 

 
2) V zmysle § 20 ods. 3 písm. a) školského zákona sa určuje miesto zápisu na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v Základnej škole, Mlynská 697/7, Stropkov v čase od 15. 
januára do 15. februára, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa 
začať plniť povinnú školskú dochádzku v budove Základnej školy, Mlynská 697/7, 
Stropkov.  

 
3) V zmysle § 20 ods. 3 písm. a) školského zákona sa určuje miesto zápisu na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v Základnej škole, Konštantínova 1751/64, Stropkov v čase 
od 15. januára do 15. februára, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má 
dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku v budove Základnej školy, Konštantínova 
1751/64, Stropkov.  

 
 Čl. V 

VÝŠKA PRÍSPEVKU ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE 
 

1) Za pobyt dieťaťa v Materskej škole, Andreja Hlinku 1762/27, Stropkov a v Materskej 
škole, Matice slovenskej 740/7, Stropkov prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 
výdavkov materskej školy v triede s celodennou starostlivosťou mesačne na jedno dieťa 
sumou 5,50 €.  
 

2) Za pobyt dieťaťa v materskej škole – v triede s poldennou starostlivosťou prispieva 
zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa 
sumou 5 €. 

 
3) Zákonný zástupca dieťaťa má povinnosť oznámiť riaditeľke MŠ zmenu nároku na 

zníženie alebo odpustenie príspevku v lehote do 15 dní. 
 
4) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný príspevok v materskej škole uhradiť za bežný 

mesiac najneskôr do posledného dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, a to: 
a)   bankovým prevodom 
b)   poštovou poukážkou 
c)   v hotovosti. 



Čl. VI 
  VÝŠKA PRÍSPEVKU V ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE 

 

1)   Na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v Základnej umeleckej škole, Františka Veselého, 
Športová 833/4, Stropkov prispieva zákonný zástupca žiaka (dieťa pred plnením povinnej 
školskej dochádzky, žiak základnej a strednej školy) a študent štúdia na vysokej škole, max. 
do 25 rokov, ktorý nemá vlastný príjem (na základe potvrdenia o štúdiu na vysokej škole a 
čestného vyhlásenia, že nie je zárobkovo činná osoba) a dospelá osoba  nad 25 rokov 
mesačne sumou: 

 
A)Žiaci od 3 rokov veku do 25 rokov veku zaradení do prípravného štúdia v: 

  HO (hudobnom odbore) – 1. polrok šk.r. 6,30 € 
                                  2. polrok šk.r. 6,30 € 
  LDO (literárno–dramatickom odbore)           4,80 € 

   VO (výtvarnom odbore)                                4,80 € 
 TO (tanečnom odbore)                                  4,80 €  

 
 B) Žiaci od 3 rokov veku do 25 rokov veku prijatí na štúdium I. a II. stupňa v: 
  HO (hudobnom odbore – individuálne vyučovanie)   6,30 € 
  LDO (literárno–dramatickom odbore - skupinové vyučovanie)  4,80 €  

 VO (výtvarnom odbore – skupinové vyučovanie)                4,80 €  
    TO (tanečnom odbore – skupinové vyučovanie)                   4,80 €  
 

C) Dospelá osoba nad 25 rokov v: 
     HO (hudobnom odbore – individuálne vyučovanie)              68 €  
  LLDO (literárno–dramatickom odbore - skupinové vyučovanie)  28 €    

      VO (výtvarnom odbore - skupinové vyučovanie)                28 €    
  TO (tanečnom odbore – skupinové  vyučovanie)                   28 €    
 

2) Zákonný zástupca dieťaťa, žiaka, študenta alebo dospelá osoba je povinná príspevok 
v základnej umeleckej škole uhradiť za bežný mesiac najneskôr do posledného dňa 
predchádzajúceho kalendárneho mesiaca alebo za niekoľko mesiacov naraz dopredu a to: 
a) bankovým prevodom 
b) poštovou poukážkou 
c) v hotovosti. 

 
3) Zákonný zástupca dieťaťa, žiaka, študenta alebo dospelá osoba má povinnosť uhradiť 

poplatok, ak sa aspoň 1x v mesiaci zúčastní vyučovania 
 
4) Zákonný zástupca dieťaťa, žiaka alebo dospelá osoba má povinnosť oznámiť riaditeľovi 

ZUŠ zmenu nároku na zníženie alebo odpustenie príspevku v lehote do 15 dní od ich 
vzniku. 

 
 Čl. VII 

VÝŠKA PRÍSPEVKU V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ 
 

1) Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti Školského klubu detí ako súčasti Základnej 
školy, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov, Školského klubu detí pri ZŠ, Mlynská 697/7, 
Stropkov a Školského klubu detí ako súčasti Základnej školy, Konštantínova 1751/64, 
Stropkov prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou  4 €.    



2)  Zákonný zástupca žiaka je povinný príspevok v školskom klube detí uhradiť za bežný 
mesiac najneskôr do posledného dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca alebo za 
niekoľko mesiacov naraz dopredu a to: 
a) bankovým prevodom 
b) poštovou poukážkou 
c) v hotovosti. 

 
3) Zákonný zástupca dieťaťa má povinnosť uhradiť poplatok, ak sa aspoň 1x v mesiaci 

zúčastní výchovno – vzdelávacieho procesu v ŠKD. 
 
4)  Ak žiak odovzdá do ŠKD vzdelávací poukaz, mesačný poplatok je 0,10 €.   
 
5) Zákonný zástupca žiaka má povinnosť oznámiť riaditeľovi ZŠ zmenu nároku na zníženie 

alebo odpustenie príspevku  v lehote do 15 dní od ich vzniku. 
 
 

 Čl. VIII 
VÝŠKA PRÍSPEVKU V CENTRE VOĽNÉHO ČASU AKO SÚČASTI ZÁKLADNEJ 

ŠKOLY 
 

1) Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času ako súčasti  Základnej 
školy, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov, Centra voľného času ako súčasti Základnej 
školy, Mlynská 697/7, Stropkov a  Centra voľného času ako súčasti  Základnej školy, 
Konštantínova 1751/64, Stropkov prispieva zákonný zástupca žiaka (do skončenia 
povinnej školskej dochádzky s trvalým pobytom na území mesta Stropkov ) mesačnou 
sumou  2 €. 

 
2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času pri základnej 

škole prispieva zákonný zástupca žiaka do skončenia povinnej školskej dochádzky s 
trvalým pobytom v inej obci mesačne sumou 2 €, ak obec, kde má žiak trvalý pobyt 
uzavrie s mestom zmluvu o financovaní voľnočasových aktivít detí a žiakov obce v 
súlade s VZN mesta o dotácii na žiaka na príslušný kalendárny rok. 

 
3) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času pri základnej 

škole prispieva zákonný zástupca žiaka do skončenia povinnej školskej dochádzky s 
trvalým pobytom v inej obci mesačne sumou podľa odseku 2) tohto článku, plus sumou 
vo výške výnosu dane pripadajúceho na prepočítaného žiaka podľa všeobecne záväzných 
predpisov a ukazovateľov, ak obec, kde má žiak trvalý pobyt neuzavrie s mestom zmluvu 
o financovaní voľnočasových aktivít detí a žiakov obce v súlade s VZN mesta o dotácii 
na žiaka na príslušný kalendárny rok. 

 
4) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času pri základnej 

škole prispieva žiak po skončení povinnej školskej dochádzky mesačne sumou podľa 
bodu 1) tohto článku, plus sumou vo výške výnosu dane pripadajúceho na prepočítaného 
žiaka podľa všeobecne záväzných predpisov a ukazovateľov.  

 
5) Zákonný zástupca žiaka je povinný príspevok v centre voľného času uhradiť za bežný 

mesiac najneskôr do posledného dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca alebo za 
niekoľko mesiacov naraz dopredu a to: 
a) bankovým prevodom 
b) poštovou poukážkou 
c) v hotovosti. 



6)  Zákonný zástupca žiaka má povinnosť uhradiť poplatok, ak sa žiak aspoň 1x v mesiaci 
zúčastní záujmovej činnosti. 

 
7)  Ak žiak odovzdá do CVČ vzdelávací poukaz, mesačný poplatok za záujmovú činnosť je 

0,10 €. 
        
8) Zákonný zástupca žiaka má povinnosť oznámiť riaditeľovi školy zmenu nároku na 

zníženie alebo odpustenie príspevku  v lehote do 15 dní od ich vzniku. 
 
 

 Čl. IX 
VÝŠKA PRÍSPEVKU V CENTRE VOĽNÉHO ČASU 

 
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ABC Centra voľného času, Hlavná 

79/48, Stropkov a FAUNY Centra voľného času, Konštantínova 5, Stropkov prispievajú 
osoby s trvalým pobytom na území mesta Stropkov takto:  
a) zákonný zástupca žiaka vo veku 5 – 15  rokov mesačne sumou 2 €   
b) osoba od 15 do dovŕšenia 25 rokov bez vlastného príjmu mesačnou sumou 2 €  plus  50 % 

sumy vo výške výnosu dane pripadajúceho na prepočítaného žiaka podľa všeobecne 
záväzných predpisov a ukazovateľov  

     (do 25 rokov, ak sa preukáže potvrdením o návšteve školy)   
c) osoba od 15 rokov do dovŕšenia 30 rokov veku mesačne sumou 2€  plus sumou vo výške 

výnosu dane pripadajúceho na prepočítaného žiaka podľa všeobecne záväzných predpisov 
a ukazovateľov. 

 

2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva 
zákonný zástupca žiaka alebo žiak s trvalým pobytom v inej obci mesačne sumou podľa  
odseku 1) tohto článku písm. a) až c), ak obec, kde má žiak trvalý pobyt uzavrie s mestom 
zmluvu o financovaní voľnočasových aktivít detí a žiakov obce podľa všeobecne záväzných 
predpisov a ukazovateľov.  

 
3) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva 

zákonný zástupca žiaka alebo žiak s trvalým pobytom v inej obci mesačne sumou podľa 
odseku 1) písm. a) až c) tohto článku, plus sumou vo výške výnosu dane pripadajúceho na 
prepočítaného žiaka podľa všeobecne záväzných predpisov a ukazovateľov, ak obec 
neuzavrie s mestom zmluvu o financovaní voľnočasových aktivít detí a žiakov obce, kde 
má žiak trvalý pobyt v súlade s VZN mesta  o dotácii na žiaka na príslušný kalendárny 
rok. Písmeno c) odseku 1 sa pritom vzťahuje aj na osoby nad 15 rokov veku až do 
dovŕšenia veku 30 rokov. 

 
4) Plnoletý žiak, zákonný zástupca dieťaťa alebo dospelá osoba je povinná príspevok 

v centre voľného času uhradiť za bežný mesiac najneskôr do posledného dňa 
predchádzajúceho kalendárneho mesiaca alebo za niekoľko mesiacov naraz dopredu a to: 
a) bankovým prevodom 
b) poštovou poukážkou 
c) v hotovosti. 

 
5) Plnoletý žiak, zákonný zástupca dieťaťa alebo dospelá osoba má povinnosť uhradiť 

poplatok, ak sa aspoň 1x v mesiaci zúčastní záujmovej činnosti. 
 
6) Ak žiak odovzdá do CVČ vzdelávací poukaz, mesačný poplatok za záujmovú činnosť je 0,10 €.    
 



7) Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca žiaka má povinnosť oznámiť riaditeľovi CVČ 
zmenu nároku na zníženie alebo odpustenie príspevku  v lehote do 15 dní od ich vzniku. 
 
 

 Čl. X 
VÝŠKA PRÍSPEVKU 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 súlade s finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na 
jedno jedlo, určenými ministerstvom školstva. 

 
2) Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole uhrádza príspevok na nákup potravín v 

Školskej jedálni, Andreja Hlinku 1762/27, Stropkov ako súčasti Materskej školy, Andreja 
Hlinku 1762/27, Stropkov a Školskej jedálni, Matice slovenskej 740/7, Stropkov ako 
súčasti Materskej školy, Matice slovenskej 740/7, Stropkov takto: 
 

   a) za dieťa materskej školy  
   - desiata    0,26 €/deň     

 - obed                    0,64 €/deň    
 - olovrant                             0,22 €/deň  
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Spolu                 1,12 €/deň 
 

 b) deti Domu Božieho milosrdenstva Stropkov   
   - desiata                     0,26 €/deň      

- obed            1,12 €/deň      
      - olovrant          0,22 €/deň       

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Spolu                  1,60 €/deň  
  

3) Zákonný zástupca žiaka uhrádza príspevok na nákup potravín v Školskej jedálni, 
Hrnčiarska ul. 795/61, Stropkov, ako súčasť Základnej školy, Hrnčiarska ul. 795/61, 
Stropkov, Školskej jedálni ako súčasť ZŠ, Mlynská 697/7, Stropkov a Školskej jedálni 
ako súčasť Základnej školy, Konštantínova 1751/64, Stropkov takto: 

 
            a) za žiaka I. stupňa za jeden obed                      0,95 €/deň   
      
            b) za žiaka II. stupňa a študenta osemročného gymnázia – (prima až kvinta)                        

    za jeden obed                                                             1,01 €/deň   
      
   c) za študenta osemročného gymnázia (oktáva až sexta), študenta gymnázia  
       za jeden obed                                                          1,12 €/deň 
  

4) Výroba jedál pre dospelých stravníkov v ŠJ ako súčasť MŠ a ZŠ (zamestnanci MŠ, ZŠ, 
CVČ, ZUŠ, SŠ) sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie stravníkov - stredná škola 15 – 
18/19 ročných. Hodnota hlavného jedla sa stanovuje v €/deň. Dospelý stravník, ktorý je 
zamestnancom, uhrádza za 1 hlavné jedlo príspevok, ktorý sa skladá z nákladov na nákup 
potravín a režijných nákladov sumou 1,12 €/deň + režijné náklady a zamestnávateľ 
sumou minimálne 55% hodnoty jedla.    

  



5) Dospelí cudzí stravníci uhrádzajú za jedno hlavné jedlo príspevok, ktorý sa skladá z 
nákladov na nákup potravín podľa odseku 4) tohto článku a režijných nákladov.  

 
6) Výšku režijných nákladov ŠJ určuje každoročne štatutárny zástupca školy na základe 

skutočných výrobných nákladov za predchádzajúci kalendárny rok. Nová výška réžie 
platí od 1. februára bežného roka. 

  
7) Zákonný zástupca dieťaťa, žiaka alebo dospelá osoba je povinná príspevok na stravu za 

bežný mesiac uhradiť najneskôr do posledného dňa predchádzajúceho kalendárneho 
mesiaca  a to: 
a) bankovým prevodom 
b) poštovou poukážkou 
c) v hotovosti. 

 
 

 Čl. XI 
 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1) Návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta 

Stropkov a na jeho internetovej stránke dňa 27. 2. 2013. Toto Všeobecne záväzne 
nariadenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Stropkove schválené a vyvesené na úradnej 
tabuli v Stropkove dňa 15. 3. 2013. 

 
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  1. 4. 2013. 
 
3) Týmto VZN sa ruší VZN č. 6/2011 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej 

školskej dochádzky a o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov. 

 
 

 
 
 
 
Stropkov 15. 3. 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           MUDr. Peter Obrimčák, v. r. 

          
                                                                                                primátor mesta 
 
 
 
 
 


