
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levice č. 94  

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách  

a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 

 

 

      Mesto Levice v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a s ustanoveniami § 28, § 49, § 114 a § 116 zákona č. 245/2008 o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levice č. 94  

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách  

a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 

 

§ 1 

 

Úvodné ustanovenie 

 

 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských výchovno-vzdelávacích zariadení 

na území mesta Levice. 

 

2) Mestské zastupiteľstvo v Leviciach podľa § 11 ods. 4  písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších presdpisov  r o z h o d l o  v nadväznosti na § 28 ods. 

5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6 a § 116 ods. 6  zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov o výške mesačných príspevkov 

na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou nasledovných škôl a školských 

výchovno-vzdelávacích zariadení s účinnosťou od 1. septembra 2008: 

 

a) v materských školách zriadených obcou, 

b) v základnej umeleckej škole zriadenej obcou, 

c) v školských kluboch detí zriadených obcou, 

d) v centre voľného času zriadeného obcou. 

 

§ 2 

 

Výška mesačného príspevku 

 

 

Výška mesačného príspevku je určená v slovenských korunách (od 1. 1. 2009 v eurách): 

   

 a) v materskej škole 200.- Sk (6,63 €) za jedno dieťa, 

 

 b) v základnej umeleckej škole: 

1. v kolektívnom vyučovaní 200.- Sk (6,63 €) za žiaka, 

2. v individuálnom vyučovaní 250.- Sk ( 8,29 €) za žiaka, 

3. dospelá osoba 400.- Sk (13,27 €) 

 

 c) v školskom klube detí 100.- Sk (3,31 €) za žiaka 

 

d) v centre voľného času za jedného neplnoletého a plnoletého žiaka podľa jednotlivých    



krúžkov: 

1.  spoločenský tanec 75.- Sk (2,48 €) 

2.  moderný tanec 75.- Sk (2,48 €) 

3.  výtvarný krúžok 75.- Sk (2,48 €) 

4. šachový krúžok 75.- Sk (2,48 €) 

5.  anglický jazyk 75.- Sk (2,48 €) 

6. klub dievčat 75.- Sk (2,48 €) 

7.  výpočtová technika 100.- Sk (3,31 €) 

8. strelecký krúžok 75.- Sk (2,48 €) 

 

        

       § 3 

 

Oslobodenie od úhrady príspevku 

 

 

     Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských výchovno-

vzdelávacích zariadení sa neuhrádza: 

 

 1. v materskej škole: 

a) za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

 

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

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 

599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

 

c) za dieťa, ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu, 

 

d) za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, 

 

e) za dieťa, ktoré 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 príspevku, 

 

 2. v základnej umeleckej škole, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o 

to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a 

príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej 

núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 

 3. v školskom klube detí, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, 

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

zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

 

 4. v centre voľného času, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to 

písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a 

príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej 

núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 



§ 4 

 

Spôsob úhrady 

      

 

     Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských výchovno-

vzdelávacích zariadení uhrádza zákonný zástupca alebo dospelá osoba nasledovne: 

 

a) príspevok v materskej škole sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet mesta 

Levice, 

b) príspevok v základnej umeleckej škole, školskom klube detí a centre voľného času vopred do 10. 

dňa v kalendárnom mesiaci na príjmový účet príslušnej rozpočtovej organizácie, 

c) podrobnosti o spôsobe úhrady príspevku obsahuje školský poriadok jednotlivých škôl a 

školských zariadení. 

 

§ 5 

 

Záverečné ustanovenie 

 

 

1) Mestské zastupiteľstvo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Levice č. 94 o 

určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských výchovno-

vzdelávacích zariadeniach uznieslo dňa  30. októbra 2008. 

 

2) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levice č. 94 o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach bolo vyvesené 

dňa 4. 11. 2008 a nadobúda účinnosť  1. 12. 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Štefan  M i š á k , v. r. 

             primátor mesta 



Dodatok č. 1  

 

k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Levice č. 94  

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách  

a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 

 

 

 

1. § 2 sa mení nasledovne: 

 

Výška mesačného príspevku je určená : 

   

 a) v materskej škole 7 € za jedno dieťa,  

 

 b) v základnej umeleckej škole: 

1. v kolektívnom vyučovaní 7 € za žiaka, 

2. v individuálnom vyučovaní 9 € za žiaka, 

3. dospelá osoba 14 € 

 

 c) v školskom klube detí 5 € za žiaka  

 

d) v centre voľného času za jedného neplnoletého a plnoletého žiaka podľa jednotlivých 

     krúžkov: 

1. spoločenský tanec 3 €, 

2.  moderný tanec 3 €, 

3.  výtvarný krúžok 3 €, 

4. šachový krúžok 3 €, 

5.  anglický jazyk 3 €, 

6. klub dievčat 3 €, 

7.  výpočtová technika 4 €, 

8. strelecký krúžok 3 € 

 

 

2.     § 5 sa dopĺňa o nový odsek 3, ktorý znie: 

 

 

3) Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Levice č. 94 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských výchovno-vzdelávacích 

zariadeniach bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Leviciach na zasadnutí dňa 10. 

12. 2009, vyvesený na úradných tabuliach dňa 14. 12. 2009 a nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Štefan M i š á k , v. r. 

           primátor mesta 



Dodatok č. 2  

 

k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Levice č. 94  

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách  

a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 

 

 

 

1.          § 2 sa mení nasledovne: 

 

Výška mesačného príspevku je určená :  

 

 d) v centre voľného času za jedného neplnoletého a plnoletého žiaka podľa  

     jednotlivých krúžkov: 

 1.   spoločenský tanec 5 €, 

 2.   moderný tanec 5 €, 

 

 

 

2. § 5 sa dopĺňa o nový odsek 4, ktorý znie: 

 

 

4) Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Levice č. 94 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských výchovno-vzdelávacích 

zariadeniach bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Leviciach na zasadnutí dňa 26. 

08. 2010, vyvesený dňa 27. 8. 2010 a nadobúda účinnosť dňa 10. 9. 2010.                   

 

 

 

 

 

 

 Ing. Štefan M i š á k ,  v. r. 

                primátor mesta 

 

 

 



Dodatok č. 3 

 

k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Levice č. 94  

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách  

a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 

 

 

 

1. § 2 sa mení nasledovne: 

 

Výška mesačného príspevku je určená : 

   

 a) v materskej škole 10 € za jedno dieťa,  

 

 

 c) v školskom klube detí 7 € za žiaka  

 

 

d) v centre voľného času za jedného neplnoletého a plnoletého žiaka podľa 

jednotlivých 

     krúžkov: 

1. spoločenský tanec 8 €, 

2.  moderný tanec 8 €, 

3.  výtvarný krúžok 4 €, 

4. šachový krúžok 4 €, 

5.  anglický jazyk 4 €, 

6. zumba 8 € 

7.  kalanetika 8 € 

8. rybársky krúžok 4 € 

9.     futbal 5 € 

10.   hokej 5 € 

 

 

 

2. § 5 sa dopĺňa o nový odsek 4, ktorý znie: 

 

 

4) Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Levice č. 94 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských výchovno-

vzdelávacích zariadeniach bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Leviciach na 

zasadnutí dňa 28.06.2011,  vyvesený na úradných tabuliach dňa 29. 6. 2011 a 

nadobúda účinnosť dňa 13.7.2011. 

                

 

 

 

 Ing. Štefan Mišák, v. r. 

   primátor mesta 

 

 



 



 

Dodatok č. 5 

 

k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Levice č. 94  

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách  

a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 

 

 

 

1. § 2 sa dopĺňa o nové odseky e) a f) nasledovne: 

 

e) v centre voľného času pre dieťa vo veku 5 – 15 rokov s trvalým pobytom v inej obci, môže  

príslušná obec poskytnúť mestu Levice finančnú dotáciu na činnosť záujmových útvarov, 

 

f) v centre voľného času, kedy obec pre dieťa s trvalým pobytom v danej obci neposkytne  

finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie mestu Levice, sa aktuálna sadzba príspevku  

v príslušnom záujmovom útvare zvyšuje o 5 € mesačne. 

 

2.     § 3 sa dopĺňa v bode 1 o nový odsek f) nasledovne: 

 

f) za dieťa,  ktoré je predčasne zaškolené (vyšetrené v pedagogicko-psychologickej poradni, 

zapísané do ZŠ). Po splnení týchto náležitosti môže zákonný zástupca dieťaťa písomne požiadať 

riaditeľku materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, o odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu 

výdavkov materskej školy, na základe rozhodnutia vydaného riaditeľom základnej školy. 

Poplatok nemusí uhrádzať od nasledujúceho mesiaca, v ktorom bolo rozhodnutia vydané.  

 

 

 

3. § 5 sa dopĺňa o nový odsek 6, ktorý znie: 

 

 

6) Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Levice č. 94 o určení výšky príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach bol 

schválený Mestským zastupiteľstvom v Leviciach na zasadnutí dňa 25. 04. 2013, vyvesený 

na úradných tabuliach dňa  29. 04. 2013 a  nadobúda účinnosť dňa 13. 05. 2013. 

                

 

 

 

             Ing. Štefan Mišák, v. r. 

                primátor mesta 

 

 



 



Dodatok č. 7 
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Levice č.94 o určení výšky príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 
1. § 2 sa mení nasledovne : 

Výška mesačného príspevku je určená : 
a) v materskej škole 13 € zajedno dieťa, 
c) v školskom klube detí 10 € za žiaka. 

2. § 3 sa dopĺňa o nový odsek f), ktorý znie: 
f) v prípade, že sa zákonný zástupca dieťaťa preukáže právoplatným a vykonateľným 

rozhodnutím riaditeľa základnej školy o tom, že jeho dieťa bude prijaté na primárne 
vzdelávanie od 1. septembra kalendárneho roka, ako predčasne zaškolené (k tomuto 
dátumu nedosiahlo vek 6 rokov) a požiada zriaďovateľa materskej školy o neuhrádzanie 

príspevku, príspevok neuhrádza od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po doručení rozhodnutia 
riaditeľa základnej školy. 

3. § 5 sa dopĺňa o nový odsek 7, ktorý znie: 
Dodatok č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Levice č. 94 o určení výšky 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských výchovno-vzdelávacích 
zariadeniach bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Leviciach na zasadnutí dňa 06. 
11. 2014, vyvesený na úradných tabuliach dňa i i, /--/< 2014 a nadobúda účinnosť dňa 
01.01.2015. 

VYVESENÉ: H / / • U > í f Ing. Štefan Mišák 
primátor mesta 




