
 

 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie  Číslo: VZN –    13 /2022 

MESTO BREZNO Výtlačok číslo:     1 

 
v súlade s  §  6 ods. 1 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  
predpisov  a  §  28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 10, § 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   v y d á v a 
 
 

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno 

 
 
 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
Vyvesený na úradnej tabuli mesta  dňa: 28.11.2022 
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Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 07.12.2022 
  
Pripomienky zasielať  
- písomne na adresu: Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno 
- elektronicky na adresu: marta.paucova@brezno.sk  
- faxom na číslo: 0486306229 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 09.12.2022 

 
Schválené všeobecne záväzné nariadenie 
Na rokovaní MsZ mesta dňa:14.12.2022 uznesením 149/2022 
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa: 15.12.2022 
VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2023 
 
 
 
                                                                                               JUDr. Tomáš Abel, PhD. 
                                                                                                           primátor mesta 



VZN - 13/2022  2 z 9 
  
 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna sa v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení :  
  
 

I. ČASŤ 
Úvodné ustanovenia 

 
§ 1 

Účel všeobecne záväzného nariadenia 
 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia  (ďalej len „nariadenie“) je  v súlade so 
zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov určenie:  

1. výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
zriadených mestom Brezno, spôsobu a lehoty ich plnenia, 

2. podmienok zníženia alebo odpustenia príspevkov  
 

§ 2 
Príspevok 

 
1. Príspevkom sa rozumie  finančná čiastka, ktorou prispieva zákonný zástupca dieťaťa, 

plnoletý  žiak alebo iná dospelá osoba podľa ďalších ustanovení tohto nariadenia na 
čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom, štúdiom alebo činnosťou v školách 
a školských zariadeniach. 

 
§ 3 

Druhy príspevkov 
 

Mesto Brezno určuje výšku týchto príspevkov: 
1. na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy  
2. na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základných umeleckých školách  
3. na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí  
4. na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času  
5. na čiastočnú úhradu nákladov a na režijné náklady v zariadeniach školského 

stravovania  
 
 

II. ČASŤ 
 Výška  príspevkov 

  
§ 4 

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov 
 materskej školy 

 
1. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. určuje výšku 

mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej 
škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno  jednotnou sumou vo výške 20 €.  
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2. Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci 
spôsobom, ktorý určí štatutárny zástupca príslušnej rozpočtovej organizácie.   

3. Zákonný zástupca dieťaťa odovzdá  písomné čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou  je 
vyhlásenie, že súhlas na započítanie do zberu údajov poskytol len jednej škole alebo 
jednému školskému zariadeniu rovnakého  druhu.1 

4. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, 
a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné  
b) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu, 
c) ktoré je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa 

osobitného predpisu2 a zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada 3 
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na 30 a viac po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 
preukázateľným spôsobom a zákonný zástupca predloží zriaďovateľovi 
žiadosť o odpustenie príspevku spolu s prílohou , ktorou je potvrdenie od 
lekára alebo čestné prehlásenie o rodinných dôvodoch najneskôr do 10. dňa 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mal prerušenú dochádzku, 

e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin,   
f) ak bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo 

inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca 
pomernú časť určeného príspevku. 

 
§ 5 

Príspevok na čiastočnú  úhradu výdavkov na štúdium 
 v základných umeleckých školách 

 
1. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 49 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. určuje výšku 

mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium 
v základnej umeleckej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno  nasledovne:  
 

 
2. Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletá osoba do dovŕšenia 25 rokov veku riaditeľovi 

školy odovzdá písomné čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou je vyhlásenie, že súhlas 
na započítanie do zberu údajov poskytol len jednej škole alebo jednému školskému 
zariadeniu rovnakého  druhu.1  

 
1 § 7a ods. 5 písm. d) zákona  597/2003 Z. z. 
2 zákon č. 417/2013 Z.z. 
3 § 28 ods. 6 písm. b) zákona 245/2008 Z.z. 
 

 Skupinové vyučovanie Individuálne vyučovanie 
 odovzdané 

prehlásenie1 
neodovzdané 
prehlásenie1 

odovzdané 
prehlásenie1 

neodovzdané 
prehlásenie1 

prípravné štúdium 7 

49 

12 

80 

základné štúdium  7 12 
18-25r. 
nezaopatrená osoba 7 12 

18-25r. zaopatrená 
osoba 15 25 

25 r. a viac  25 35 
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3. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základných umeleckých 
školách sa neuhrádza, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to 
písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi 
podľa osobitného predpisu2. Odpustenie príspevku podľa prvej vety sa vzťahuje iba na 
štúdium jedného umeleckého odboru. 4 
Žiadateľ spolu so žiadosťou o odpustenie príspevku predloží zriaďovateľovi 
potvrdenie, že je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi 
najneskôr do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.  
 

4. Po vydaní rozhodnutia zriaďovateľom je žiadateľ povinný do posledného dňa každého 
ďalšieho kalendárneho mesiaca predložiť doklad o tom, že je členom 
domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu2. 
V prípade nepredloženia potvrdenia v stanovenom termíne žiadateľ uhrádza príspevok 
v plnej výške v zmysle bodu 1 tohto paragrafu.  

 
§ 6 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 
na činnosti 

školského klubu detí 
 

1. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 114 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. určuje výšku 
príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu na činnosti školského klubu detí, 
ktorý je súčasťou základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno mesačne 
vo výške:  

a) 10,- € na jedno dieťa s trvalým pobytom na území mesta Brezno  
b) 20,- € na jedno dieťa pre deti s trvalým pobytom mimo územia mesta Brezno  

 
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí sa 

neuhrádza, ak o to zákonný zástupca požiada zriaďovateľa a je členom domácnosti, 
ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu 2,5. Žiadateľ 
spolu so žiadosťou o odpustenie príspevku predloží zriaďovateľovi potvrdenie, že je 
členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi najneskôr do 
posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.  
 

3. Po vydaní rozhodnutia zriaďovateľom je žiadateľ povinný do posledného dňa každého 
ďalšieho kalendárneho mesiaca predložiť doklad o tom, že je členom 
domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu2. 
V prípade nepredloženia potvrdenia v stanovenom termíne žiadateľ uhrádza príspevok 
v plnej výške v zmysle bodu 1 tohto paragrafu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 zákon č. 417/2013 Z.z. 
4 § 49 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. 
5§ 114 ods. 4 zákona 245/2008 Z.z. 
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§ 7 
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov  

na činnosti 
 centra voľného času 

 
1. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 116 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. určuje výšku 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno mesačne nasledovne:  
 
 Trvalý pobyt Brezno Trvalý pobyt mimo Brezna 

dieťa do 15 r. 4 20 

žiak alebo študent 15-25 r. 10 25 

dospelá osoba do 30 r. 30 35 

držiteľ preukazu ŤZP 1 1 

  
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na  činnosť centra voľného času sa 

neuhrádza, ak o to zákonný zástupca požiada zriaďovateľa a je členom domácnosti, 
ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu 2,6. Žiadateľ 
spolu so žiadosťou o odpustenie príspevku predloží zriaďovateľovi potvrdenie, že je 
členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi najneskôr do 
posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.  
 

3. Po vydaní rozhodnutia zriaďovateľom je žiadateľ povinný do posledného dňa každého 
ďalšieho kalendárneho mesiaca predložiť doklad o tom, že je členom 
domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu2. 
V prípade nepredloženia potvrdenia v stanovenom termíne žiadateľ uhrádza príspevok 
v plnej výške v zmysle bodu 1 tohto paragrafu. 

 
 

§ 8 
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a na režijné náklady 

v zariadeniach školského stravovania  
 

1. Príspevok   na   čiastočnú   úhradu   nákladov  v zariadeniach   školského  stravovania,  
ktorý uhrádza   zákonný   zástupca  dieťaťa  alebo  žiaka  sa   rovná   výške   nákladov   
na   nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov, v nadväznosti 
na odporúčané výživové dávky a na úhradu režijných nákladov.  

2. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. určuje výšku 
príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov  
v zariadeniach školského stravovania podľa vekových kategórií stravníkov v školskej 
jedálni nasledovne: 

 
 
 

 
2 zákon č. 417/2013 Z.z. 
6 § 116 ods. 7 zákona 245/2008 Z.z. 
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Vekové kategórie Náklady na nákup potravín € Dotácia 
€ 

Platba 
zákonného 
zástupcu za 

1 deň € desiata obed olovrant spolu 
MŠ 

0,40 1,00 0,30 1,70 0,00 1,70 dieťa 2-6 rokov 

MŠ  dieťa s dotáciou 

0,40 1,00 0,30 1,70 1,30 0,40 544/2010 Z.z 

Diétne stravovanie 0,50 1,20 0,40 2,10 0,00 2,10 
dieťa MŠ  

Diétne stravovanie 
0,50 1,20 0,40 2,10 1,30 0,80 

dieťa MŠ s dotáciou 

ZŠ  - 1,30 - 1,30 0,00 1,30 žiak I. stupňa 
ZŠ  

- 1,30 - 1,30 1,30 0,00 žiak I. stupňa s dotáciou-
544/2010 Z.z. 

ZŠ  - 1,50 - 1,50 0,00 1,50 žiak II. stupňa 
ZŠ  

- 1,50 - 1,50 1,30 0,20 žiak II. stupňa s dotáciou-
544/2010 Z.z. 

Športovci a diétne 
stravovanie - 1,60 - 1,60 0,00 1,60 
žiak I. stupňa ZŠ 

Športovci a diétne 
stravovanie 

- 1,60 - 1,60 1,30 0,30 
žiak I. stupňa ZŠ s dotáciou-
544/2010 Z.z. 

Športovci a diétne 
stravovanie - 1,80 - 1,80 0,00 1,80 
žiak II. stupňa ZŠ 

Športovci a diétne 
stravovanie 

- 1,80 - 1,80 1,30 0,50 
žiak II. stupňa ZŠ s 
dotáciou-544/2010 Z.z. 
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3. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytuje na: 
a) každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v 

materskej škole alebo v základnej škole je najmenej 50% detí z domácností, 
ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,  

b) dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v 
domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je 
najviac vo výške životného minima, 

c) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a 
žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto 
dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré 
dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v 
domácnosti, táto skutočnosť sa žiadateľovi preukazuje čestným vyhlásením.7  
 

4. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 
1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v 
materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu8; 

  
5. Režijné náklady na jedno dieťa/ žiaka sa určujú paušálne na sumu 5,-€ /mesiac. 

Uvedené sa nevzťahuje na deti navštevujúce materské školy. 
 

6. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo 
dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje 
osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom 
dieťaťa zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa 
zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu8 na základe žiadosti predloženej 
zriaďovateľovi spolu s odborným lekárskym potvrdením, že zdravotný stav dieťaťa, 
žiaka si vyžaduje osobité stravovanie. 
 

7. Príspevok na režijné náklady sa neuhrádza, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca 
neplnoletého žiaka o to písomne požiada zriaďovateľa a je členom domácnosti, ktorej 
sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu2,9. Žiadateľ spolu so 
žiadosťou o odpustenie príspevku predloží zriaďovateľovi potvrdenie, že je členom 
domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi najneskôr do posledného dňa 
príslušného kalendárneho mesiaca. 
 

8. Po vydaní rozhodnutia zriaďovateľom je žiadateľ povinný do posledného dňa každého 
ďalšieho kalendárneho mesiaca predložiť doklad o tom, že je členom 
domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu2. 
V prípade nepredloženia potvrdenia v stanovenom termíne žiadateľ uhrádza príspevok 
v plnej výške v zmysle bodu 2 tohto paragrafu. 

 
 
_________________________________ 
7 zákon §4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z.z. 
8 zákon §4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. 
9 § 140 ods. 11 zákona 245/2008 Z.z. 
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§ 10 
 

Stravovanie a príspevok dospelých stravníkov 
v zariadeniach školského stravovania 

 
1.  V súlade s § 140 ods. 3 školského zákona, stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, 
žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení. Zriaďovateľ súhlasí so stravovaním aj iných 
fyzických osôb.  

 
2.  Náklady na nákup potravín na jedno jedlo pre dospelého stravníka sa určujú:  
            - obed 2,00 €.  

 
3.  Za jedno hlavné jedlo uhrádza dospelý stravník poplatok, ktorý sa skladá z príspevku vo 
výške nákladov na nákup potravín podľa ods. 2) tohto paragrafu a režijných nákladov, ktoré 
určí štatutárny zástupca rozpočtovej organizácie zriadenej mestom Brezno, ktorej súčasťou je 
zariadenie školského stravovania podľa skutočných ekonomicky oprávnených nákladov v 
súlade s osobitnými právnymi predpismi10. 
 
 

III. ČASŤ 
Úhrada príspevkov 

 
§ 11 

 
1.  Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených 
mestom Brezno v zmysle § 3 bodov 2 - 5 je zákonný zástupca dieťaťa, plnoletý žiak alebo iná 
dospelá osoba povinná uhradiť spôsobom a za podmienok, ktoré určia štatutárni zástupcovia 
dotknutých rozpočtových organizácií zriadených mestom Breznom a zabezpečia ich 
zverejnenie. 
 
 

§ 12 
Úhrada príspevku v materskej škole,  školskom klube detí, 

  centre voľného času, v základnej umeleckej škole a v zariadeniach školského 
stravovania 

v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 
 

 
1.  Príspevok uhradený počas prerušenia prevádzky škôl a školských zariadení v dôsledku 
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, sa použije na úhradu  
nákladov škôl a školských zariadení v období bezprostredne nasledujúcom, v ktorom bude ich 
prevádzka pokračovať. V  období bezprostredne nasledujúcom po období, v ktorom  bola 
prevádzka škôl a školských zariadení v dôsledku mimoriadnej situácie, núdzového stavu 
alebo výnimočného stavu prerušená, bude výška príspevku primerane znížená. 
 
 
    
 
_______________________________                                                                

10§ 152 zákona č. 311/2001 Z.z.   
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IV. ČASŤ  
Záverečné a zrušovacie  ustanovenia 

 
§ 13 

 
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2023. 
 
3.  Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne 
záväzné nariadenie číslo: VZN – 06/2020 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno v znení neskorších 
doplnkov VZN č. 2/2021, VZN č. 06/2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 


