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Doplnok č. 1 k VZN č. 1/2013 

 

o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základných školách a určení výšky 

mesačného príspevku v školách a školských 
zariadeniach 
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PREAMBULA 

 

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2  zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona NR SR 
č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 
v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
 

m e n í    a    d o p ĺ ň a 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základných školách a určení výšky mesačného príspevku v školách 
a školských zariadeniach, schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 
20.02.2013, v § 3 ods. (1), ods. (2) a ods. (4) v tomto znení : 
 
 
 

§ 1 
 

(1) Materská škola 
 

a) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej Mestom Ružomberok prispieva zákonný 
zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole mesačne   
- na dieťa vo veku 3 - 6 rokov  sumou                                                       13,00 €, 
- na dieťa vo veku 2 - 3 roky sumou                                                         50,00 €. 
Príspevok za čiastočnú úhradu nákladov v MŠ za pobyt dieťaťa do troch rokov 
uhrádza zákonný zástupca dieťaťa do konca mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši 
vek 3 roky. 

 
b) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,  

            -  ktoré má jeden rok pred plnením školskej dochádzky, 
            -  ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je  
               poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, 

-  ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 
 

c) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za  
dieťa, 
- ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným 
spôsobom, 

- 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 určeného príspevku.  
 

d)  Príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.  
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 (2) Základná umelecká škola 
 

 

a) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole 
zriadenej Mestom Ružomberok prispieva: 
 

1. zákonný zástupca žiaka/dospelá osoba do 25 rokov mesačne sumou : 
 

- prípravné štúdium: individuálne vyučovanie                                    5,00 €, 
                                 skupinové vyučovanie                                       4,50 €, 
- základné štúdium I. stupeň: individuálne vyučovanie                      8,00 €, 
                                               skupinové vyučovanie                         6,00 €, 
- základné štúdium II. stupeň: individuálne vyučovanie                     8,00 €, 
                                                skupinové vyučovanie                        6,00 €, 
 

2. dospelá osoba nad 25 rokov mesačne sumou: 
 

- prípravné štúdium - skupinové vyučovanie                                    10,00 €, 
- individuálne vyučovanie                                                                 50,00 €, 
- skupinové vyučovanie                                                                    30,00 €. 
 

a) Zriaďovateľ odpustí príspevok, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca predloží 
doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke 
v hmotnej núdzi. 
 

b) Príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 
 

c) V prípade, že zákonný zástupca, resp. dospelá osoba do 25 rokov neodovzdá 
škole čestné vyhlásenie pre zber, t. j. do štatistického výkazu k 15.9. bude 
žiak/dospelá osoba zaradený/á u iného poskytovateľa umeleckého vzdelania, 
zákonný zástupca/dospelá osoba prispieva mesačne sumou : 

- individuálne vyučovanie                                                          50,00 €, 
- skupinové vyučovanie                                                             30,00 €. 

 
 

  
 (4) Školský klub detí 
 

 

a) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí v  
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Ružomberok prispieva zákonný zástupca žiaka  
mesačne sumou                                                                                                8,00 €. 

 

b) Zriaďovateľ odpustí príspevok, ak zákonný zástupca predloží  doklad o tom, že je  
     poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 

 

c) Príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 
 

d) V prípade, že zákonný zástupca neodovzdá škole čestné vyhlásenie pre zber, 
t. j. do štatistického výkazu k 15.9. bude žiak zaradený u iného poskytovateľa 
služieb ŠKD, zákonný zástupca prispieva mesačne sumou                    20,00 €. 
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§ 2 
Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

 
 

1) Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku schválilo tento Doplnok č. 1 k VZN č. 1/2013 
26.06.2013. 
 
2) Doplnok k VZN  nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli, t.j. 27.06.2013. 
 
3) Doplnok k VZN nadobúda účinnosť od 1. septembra 2013. 
 
4) Návrh Doplnku k VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli mesta a na 
internetovej stránke mesta dňa  04.06.2013. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       PaedDr. Ján    P A V L Í K , 
                                                                                                  primátor mesta 

                                                                                                                                    


