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Mestské zastupiteľstvo mesta Medzev na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a ustanovenia § 11 ods. 

4, písm. g) zákona SNR č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a v zmysle 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, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti 

Ministerstva práce , sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov , zákona č. 

564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. 

o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov 

                                                            v y d á v a  

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

 

č. 2019/2 

 

o financovaní škôl a školských zariadení na území mesta Medzev 

(ďalej len „VZN“) 

 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

(1) Toto VZN stanovuje: 

a) výšku ročného príspevku z rozpočtu mesta Medzev na jedného žiaka, určeného na 

financovanie miezd, odvodov a prevádzky školského zariadenia, na príslušný rok pre:  

1. dieťa – žiaka Materskej školy Medzev, Mariánske námestie 35, 044 25 Medzev, 

2. dieťa – žiaka Základnej školy – Grundschule Medzev, Štóska 183, 044 25 Medzev, 

stravujúceho sa v Školskej jedálni pri Základnej škole – Grundschule Medzev, 

3. dieťa – žiaka Základnej školy – Grundschule Medzev, Štóska 183, 044 25 Medzev 

navštevujúceho Školský klub detí pri Základnej škole – Grundschule Medzev, 

4. dieťa – žiaka Základnej umeleckej škole Medzev, Štóska 159, 044 25 Medzev.  

 

b) výšku ročného príspevku z rozpočtu mesta Medzev na jedno dieťa, určeného na financovanie 

záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom na území mesta Medzev do dovŕšenia 15 

rokov veku v centrách voľného času ( ďalej  v texte len „CVČ“), na príslušný rok.   

     

c) výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, resp. plnoletého žiaka na čiastočnú úhradu 

nákladov spojených s pobytom žiaka v:  

1. Materskej škole Medzev – školné,    

2. Školskej jedálni pri Materskej škole Medzev – poplatok za stravu,     



3. Školskej jedálni pri Základnej škole – Grundschule Medzev – poplatok za stavu,    

4. Školskom klube detí pri Základnej škole – Grundschule Medzev – školné,    

5. Základnej umeleckej škole Medzev – školné.   

 

 

Článok 2 

Výška príspevku z rozpočtu mesta Medzev na financovanie miezd , odvodov a prevádzky 

školského zariadenia na príslušný rozpočtový rok 

 

 

        Výška príspevku pre daný rozpočtový rok je uvedená v Prílohe č. 1 k VZN č. 2019/2, ktorá 

tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN. 

 

 

 

Článok 3 

Financovanie záujmového vzdelávania detí v CVČ 

 

 

(1) Mesto Medzev stanovuje spôsob financovania záujmového vzdelávania detí s trvalým 

pobytom na území mesta Medzev do dovŕšenia 15 rokov veku v CVČ  nasledovným 

spôsobom: 

 

a) finančné prostriedky budú poskytnuté len na základe žiadosti zriaďovateľa CVČ, ktoré 

navštevuje dieťa s trvalým pobytom v meste Medzev vo veku 5 – 15 rokov, 

b) mesto Medzev poskytne finančné prostriedky len pre tie CVČ, ktoré sú zaradené v sieti 

škôl a školských zariadení SR, 

c) žiadosť musí byť písomná a musí byť doručená mestu Medzev do 31.01.   

v príslušnom kalendárnom roku, 

d) žiadateľ je povinný k žiadosti pripojiť zoznam detí, na ktoré požaduje finančné 

prostriedky od mesta s uvedením mena a priezviska, dátumu narodenia a adresy 

trvalého pobytu. K žiadosti je povinný pripojiť aj rozhodnutia o prijatí detí do CVČ, 

  e) poskytnutie finančných prostriedkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s činnosťou CVČ je podmienené podpisom zmluvy o poskytnutí finančných 

prostriedkov,  

f) stanovuje podrobnosti financovania CVČ nasledovne: 

1. pre financovanie CVČ sa použijú údaje o počte obyvateľov mesta od 5 do 15 

rokov veku s trvalým pobytom na území mesta Medzev podľa stavu k 01.01. 

daného roku, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje, 

2. finančné prostriedky na CVČ budú poskytnuté len na základ žiadosti 

zriaďovateľa CVČ a po podpise zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, 

g) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ na jedno 

dieťa navštevujúce CVČ je pre daný rok určená v Prílohe č. 1 k VZN č. 2019/2 ktorá  

     tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN . 

h) mesto Medzev poskytne finančné prostriedky pre CVČ mesačne pozadu, vždy do 28. 

dňa v mesiaci. 

 

 

 

 



Článok 4 

 

Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, resp. plnoletého žiaka na čiastočnú úhradu 

nákladov spojených s pobytom v školskom zariadení 

 

  

Článok 4a 

Materská škola Medzev 

 

 

(1) Mesto Medzev je zriaďovateľom:  

       a) Materskej školy Medzev, Mariánske námestie 35, 044 25 Medzev,  

       b) Školskej jedálne pri Materskej škole Medzev, Mariánske námestie 35, 044 25 Medzev. 

(2) Príspevok zákonného zástupcu (školné) sa neuhrádza za dieťa, 

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškolák), 

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi, 

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

(3) Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa príspevok zákonného zástupcu (školné) neuhrádza za 

dieťa, ktoré  

a) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným 

spôsobom, 

b) nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená 

prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, 

v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. 

(4) Príspevok zákonného zástupcu (školné)  sa uhrádza v sumách stanovených v Prílohe č. 2 

k VZN č. 2019/2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN , v termínoch a spôsobom 

určeným na základe rozhodnutia riaditeľky Materskej školy Medzev. 

(5) Školská jedáleň pri Materskej škole Medzev poskytuje dieťaťu v materskej škole stravovanie 

za podmienky čiastočnej úhrady nákladov zo strany zákonného zástupcu dieťaťa , podľa 

Prílohy č. 3 k VZN č. 2019/2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN. 

(6) Podrobnosti o spôsobe a termínoch úhrad za stravovanie detí, ako aj všetky ostatné 

organizačné náležitosti súvisiace so stravovaním v Školskej jedálni Materskej školy Medzev 

budú stanovené na základe rozhodnutia riaditeľa Materskej školy Medzev.     

                 

 

Článok 4b 

Základná škola – Grundschule Medzev 

 

 

(1) Mesto Medzev je zriaďovateľom: 

  a) Školskej jedálne pri Základnej škole – Grundschule Medzev, Štóska 183, 044 25 Medzev, 

b) Školského klubu detí (ďalej v texte len „ŠKD“) pri Základnej škole – Grundschule 

Medzev, Štóska 183, 044 25 Medzev. 

(2) Školská jedáleň pri Základnej škole - Grundschule Medzev poskytuje žiakom stravovanie za 

podmienky čiastočnej úhrady nákladov zo strany zákonného zástupcu žiaka, podľa Prílohy 

č. 4 k VZN č. 2019/2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN. 

(3) Podrobnosti o spôsobe a termínoch úhrad za stravovanie žiakov ako aj všetky ostatné  

organizačné náležitosti súvisiace so stravovaním žiakov v Školskej jedálni Základnej školy – 



Grundschule Medzev budú stanovené na základe rozhodnutia riaditeľa Základnej školy – 

Grundschule Medzev.  

(4) ŠKD pri Základnej škole – Grundschule Medzev zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú 

školskú dochádzku na základnej škole nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného 

programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie 

a rozvíjanie záujmov v čase mimo vyučovania. 

(5) Mesto Medzev určuje výšku príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu 

nákladov spojených s pobytom žiaka v ŠKD (školné) podľa Prílohy č. 5 k VZN č. 2019/2, 

ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN.  

(6) Mesto Medzev môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov spojených s pobytom žiaka v ŠKD (školného) na základe písomnej žiadosti 

zákonného zástupcu žiaka a predložení dokladu o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej 

núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 

(7) Podrobnosti o spôsobe a termínoch úhrad príspevku zákonného zástupcu žiaka ako aj všetky 

organizačné náležitosti súvisiace s pobytom žiaka v ŠKD budú stanovené na základe 

rozhodnutia riaditeľa Základnej školy – Grundschule Medzev .    

  

 

 

Článok 4c 

Základná umelecká škola Medzev 

 

 

(1) Mesto Medzev je zriaďovateľom Základnej umeleckej školy, Štóska 159, 044 25 Medzev. 

(2) Mesto Medzev určuje výšku príspevku zákonného zástupcu žiaka resp. plnoletého žiaka na 

čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole  podľa 

Prílohy č. 6 k VZN č. 2019/2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN. 

(3) Mesto Medzev môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak o to písomne 

požiada zákonný zástupca dieťaťa, resp. dospelý žiak a predloží doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa 

osobitného predpisu. 

(4) Podrobnosti o spôsobe a termínoch úhrad príspevku ako aj všetky organizačné náležitosti    

súvisiace so štúdiom v Základnej umeleckej škole budú stanovené na základe rozhodnutia 

riaditeľa Základnej umeleckej školy v Medzeve.    

 

 

 

Článok 5 

Lehota na predloženie údajov mestu Medzev, podľa ktorých bude mesto Medzev 

financovať školské zariadenia zriadené mestom Medzev 

 

 

(1) Mesto Medzev stanovuje lehotu na predloženie údajov, na ktoré bude mesto Medzev 

prihliadať pri financovaní škôl a školských zariadení, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Medzev, pre riaditeľov všetkých škôl uvedených v tomto VZN na 20 kalendárnych dní odo 

dňa začiatku každého školského roka. 

 

 

 

 



 

Článok 6 

Určenie dňa v mesiaci, do ktorého poskytne mesto Medzev finančné prostriedky školám 

 

 

(1) Mesto Medzev stanovuje dátum poskytnutia finančných prostriedkov pre školy a školské 

zariadenia uvedené v tomto VZN na všetky príspevky uvedené v Prílohách č. 1, 3, 4  tohto 

VZN do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

 

 

Článok 7 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

 

(1) Mesto Medzev vykonáva finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými 

prostriedkami pridelenými v súlade s týmto VZN. Mesto kontroluje predovšetkým 

efektívnosť a účelnosť využitia poskytnutých finančných prostriedkov. 

(2) Toto VZN, vrátane Príloh č. 1 až 6 tvoriace neoddeliteľnú súčasť VZN , schválilo Mestské 

zastupiteľstvo mesta Medzev dňa 19.06.2019, Uznesením č. 58/2019. 

(3) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Medzev. 

(4) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Medzev č. 2013/2, na ktorom sa uznieslo 

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzev uznesením č. 22/2013 zo dňa 16.05.2013, vrátane 

jeho Dodatkov č. 1, 2 a 3. 

(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.09.2019 . 

 

 

 

        V Medzeve dňa 20.06.2019 

 

 

 

Mgr. Matej Smorada 

                                                                                                                        primátor mesta 

 

 

Prílohy: 

- Príloha č. 1: Výška príspevku z rozpočtu mesta na financovanie miezd, odvodov a prevádzky 

školského zariadenia na rok 2019,  

                        Výška príspevku z rozpočtu mesta na financovanie záujmového vzdelávania detí 

v CVČ na rok 2019 

- Príloha č. 2: Stanovenie výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu 

nákladov spojených s pobytom v Materskej škole Medzev od 01.09.2019 v EUR 

- Príloha č. 3: Stanovenie finančných pásiem a výšky úhrad zákonného zástupcu žiaka za 

stravovanie v Školskej jedálni Materskej školy od 01.09.2019 v EUR 



- Príloha č. 4: Stanovenie finančných pásiem a výšky úhrad zákonného zástupcu žiaka za 

stravovanie v Školskej jedálni pri Základnej škole – Grundschule Medzev od 

01.09.2019 v EUR 

- Príloha č. 5: Stanovenie výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu 

nákladov spojených s pobytom žiaka v ŠKD pri Základnej škole od 01.09.2019 

v EUR 

- Príloha č. 6: Stanovenie výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka, resp. plnoletého žiaka na 

čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom žiaka v ZUŠ od 01.09.2019 

v EUR 

 

 

 


