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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

 
U z n e s e n i e 

z XVIII. rokovania Mestského zastupiteľstva v  Košiciach, zo dňa 
28. augusta 2008               číslo: 564 

 
VZN mesta Košice o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach  
podľa § 6 ods. 2 písm. a) Štatútu mesta Košice  

schvaľuje 

Všeobecne záväzne nariadenie mesta Košice o určení výšky príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je 
mesto Košice (nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských 
zariadeniach) podľa predloženého návrhu. 

 
 
 

 
Ing. František Knapík 

                  primátor mesta Košice 
  Podpísal dňa: 3.9.2008 
 
 
 
 
 
 

 
 
Za správnosť:  RNDr. Milan Sabol 
                         Ing. Katarína Nováková 

Zapisovateľka: Mária Lapšanská 
 

 



040 11 Košice, Trieda SNP 48/A  tel.:055/64 19 111, fax: 055/64 36 288 
 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením  č.564 na svojom VIII. rokovaní dňa 28.8.2008 
podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov ustanovuje 

  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice 
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských 

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice 
(nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach) 

 
 
 

PRVÁ ČASŤ 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 
§ 1 

Účel a predmet 
 
     Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „nariadenie“ ) určuje výšku príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto 
Košice ( ďalej len „príspevky v školách a školských zariadeniach“ ) 
 

§ 2 
Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach 

 
     Príspevky v školách a v školských zariadeniach upravené v tomto nariadení zahŕňajú: 
a) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, 
b) príspevok v základnej umeleckej škole, 
c) príspevok a zápisné na štúdium v jazykovej škole, 
d) príspevok na činnosť  školského klubu detí, 
e) príspevok na činnosť školského strediska záujmovej činnosti, 
f) príspevok na činnosť centra voľného času, 
g) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni. 
 
 

DRUHÁ ČASŤ 
PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH 

 
 

ŠTVRTÝ DIEL 
PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ 

 
§ 10 

 
     (1) Na čiastočnú úhradu  nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva 
zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 250,- Sk / 8,30 €. 
 
     (2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 
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§ 11 
 
     Príspevok v školskom klube detí sa neuhrádza za žiaka, ak zákonný zástupca žiaka o to 
písomne požiada zriaďovateľa a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej 
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.1 
 
 

TRETIA ČASŤ 
SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

 
§ 18 

 
     (1) Príspevky uvedené v druhej časti prvý až šiesty oddiel tohto nariadenia sa znižujú o 20% 
pre zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý má tri a viac detí vo veku povinnej školskej dochádzky. 
 
     (2) Zníženie príspevku podľa odseku 1 sa vzťahuje pre každé dieťa. 
 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
§ 19 

 
     Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom a osobitnými predpismi.1 
 

§ 20 
Účinnosť  

 
     Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2008. 
 
 

Ing. František Knapík 
primátor mesta Košice 

 
 
Zverejnené: 
 
Účinné: 

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


