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Mesto Prešov podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa  § 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 a podľa § 6 ods. 24 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 vydáva toto 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. ..../2017, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 12/2013 o výške príspevkov         
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach                                 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov 
 
I. 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 12/2013 o výške príspevkov na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Prešov sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. V článku 2 odsek 1 písmená a) a b) znejú: 

„a) sumou 60,00 eur za dieťa do 3 rokov veku, 
 b) sumou 20,00 eur za dieťa nad 3 roky veku.“. 
 

2. V článku 3 odsek 1 písmená  a) až e) znejú: 
„a) zákonný zástupca neplnoletého žiaka v individuálnej forme vyučovania  mesačne    
 sumou 10,00 eur, 
 b) zákonný zástupca neplnoletého žiaka v skupinovej forme vyučovania mesačne       
 sumou 10,00 eur, 
 c) zákonný zástupca neplnoletého žiaka prípravného ročníka v skupinovej   
 a individuálnej forme sumou 8,00 eur, 

  d) plnoletý žiak – študent od 18 do 25 rokov mesačne sumou 10,00 eur, 
 e) plnoletý žiak od 18 do 25 rokov – nezamestnaný mesačne sumou 10,00 eur,“. 
 
3. V článku 3 odsek 1 písmená g) a h) znejú:   
„g)  plnoletý žiak nad 25 rokov – individuálna forma vzdelávania mesačne sumou 
       60,00 eur, 
 h)  plnoletý  žiak  nad  25 rokov – skupinová forma vzdelávania mesačne sumou     
      30,00 eur.“. 

 
4.   V článku 5 odsek 1 písmená a) až c) znejú: 

„a) zákonný zástupca neplnoletého žiaka mesačne sumou 5,00 eur, 
 b) plnoletý žiak - študent od 18 do 30 rokov mesačne sumou 12,00 eur, 
 c)  plnoletá osoba od 18 do  30 rokov - nezamestnaná  mesačne sumou 12,00 eur,“. 
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5.   V článku 5 odsek 1 sa za písm. c) vkladá nové písm. d), ktoré znie: 

„d)  plnoletá osoba od 18 do  30 rokov - zamestnaná  mesačne sumou 20,00 eur.“. 
 

6. V článku 6 odsek 2 v prvej vete sa slová „v 2. finančnom pásme“ nahrádzajú  slovami 
„v 3. finančnom pásme“. 

 
7. V článku  6 sa vypúšťa odsek 3.  

 
8. V článku 6 sa doterajší odsek 4 označuje ako odsek 3 a znie: 
 
      „3. Na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni 

prispieva zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka sumou 0,20 eura na jedno hlavné 
jedlo, ktoré sa použijú na prevádzkové náklady zariadení školského stravovania, 
predovšetkým na obnovu materiálno-technického vybavenia zariadení školského 
stravovania.“ 

 
 

II. 
Účinnosť 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.02.2018. 

 
 

V Prešove dňa .......................                                                   
 
   
                    Ing. Andrea Turčanová 
                          primátorka mesta 


