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Mesto Malacky na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov a podľa § 28, § 49, § 114, § 116 a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov vydáva toto  
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 8/2022, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2019 o výške príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v znení 
neskorších VZN 

 
 

                 § 1 
       Predmet úpravy 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Malacky č. 10/2019 o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov 
v školách a školských zariadeniach v znení 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 
16/2020, Všeobecne záväzného nariadenia 
č. 5/2021, Všeobecne záväzného nariadenia 
č. 13/2021 a Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 2/2022 sa mení a dopĺňa takto: 
 
1.   V § 2a ods. 3 sa slová „250 €/mesiac“ 
nahrádzajú slovami „240 €/mesiac“. 
 
2.   V § 3 odsek 1 znie: 
(1) Na čiastočnú úhradu výdavkov na 
štúdium v základnej umeleckej škole 
prispieva zákonný zástupca alebo dospelý 
žiak mesačne na jedného žiaka v jednej 
individuálnej forme vyučovania a v jednej 
skupinovej forme vyučovania: 
a) hudobný odbor (individuálna forma 
vyučovania) - na prípravné štúdium 15 €, 
základné štúdium I. a II. stupňa 17 €, 
rozšírené štúdium 20 €, štúdium pre 
dospelých do 25 rokov 27 €, štúdium pre 
dospelých nad 25 rokov 53 €, 
b) výtvarný odbor (skupinová forma 
vyučovania) – na prípravné štúdium 16 €, 
základné štúdium  I. a II. stupňa 16 €, 
rozšírené štúdium 20 €, štúdium pre 
dospelých do 25 rokov 24 €, štúdium pre 
dospelých nad 25 rokov 45 €, 

c) literárno – dramatický odbor (skupinová 
forma vyučovania) - na prípravné štúdium 
15 €, základné štúdium  I. a II. stupňa 15 €, 
rozšírené štúdium 20 €, štúdium pre 
dospelých do 25 rokov 24 €, štúdium pre 
dospelých nad 25 rokov 38 €, 
c) tanečný odbor (skupinová forma 
vyučovania) - na prípravné štúdium 15 €, 
základné štúdium  I. a II. stupňa 15 €, 
štúdium pre dospelých do 25 rokov 24 €, 
štúdium pre dospelých nad 25 rokov 38 €. 
 
3.   V § 3 ods. 2 sa slová „22 €“ nahrádzajú 
slovami „30 €“ a slová „24 €“ sa nahrádzajú 
slovami „30 €“. 
 
4.  V § 4 ods. 1 sa slová „15 €“ nahrádzajú 
slovami „20 €“. 
 
5.  V § 5 ods. 1 písm. a) sa slová „10 €“ 
nahrádzajú slovami „18 €“, 
 
6.  V § 5 ods. 1 písm. b) sa slová „od 12 € 
do 16 €“ nahrádzajú slovami „22 €“, 
 
7.  V § 5 ods.1 sa písmeno c) vypúšťa. 
 
8. V § 5 ods. 3  a ods. 6 sa vypúšťa prvá 
veta. V § 5 ods. 3  a ods. 6 v druhej vete sa 
vypúšťa spojka „i“.  
 
9. V § 5 odsek 5 znie: 
„(5) Na čiastočnú úhradu nákladov na 
činnosti centra voľného času prispieva žiak 
starší ako 15 rokov mesačne za záujmové 



útvary 25 €, študent strednej alebo vysokej  
školy 15 €.“  
 
10. V § 5 odsek 7 znie:  
„(7) Na jednorazové akcie centra voľného 
času v trvaní najviac šesť hodín prispieva 
účastník sumou 1 €. Na jednorazové akcie 
v trvaní nad šesť hodín a na jeden deň 
prímestského tábora účastník prispieva 
sumou 20 €“. 
 
11. V § 6 odsek 2 znie:  
„ Príspevok na nákup potravín pre dieťa 
materskej školy na jeden deň je vo výške 
druhého finančného pásma A nákladov na 
nákup potravín 1,90 € ( z toho desiata 0,45 
€, obed 1,10 €, olovrant 0,35 €). 
Príspevok na úhradu režijných nákladov 
školskej jedálne je vo výške 0,30 € za deň, 
na ktorý je uhradený príspevok na 
stravovanie. 
Platba zákonného zástupcu za celodennú 
stravu na jeden deň za jedno dieťa je vo 
výške 2,20 €.  
Platba zákonného zástupcu za celodennú 
stravu na jeden deň je znížená o dotáciu 
v zmysle osobitného právneho predpisu.“.  

 
12. V § 7 odsek 2 znie:  
„ Príspevok na nákup potravín na jeden 
obed je pre žiaka základnej školy vo výške 
druhého finančného pásma A nákladov na 
nákup potravín – pre žiaka I. stupňa 1,50 €, 
pre žiaka II. stupňa 1,70 €. 
Príspevok na nákup potravín na jeden obed 
je pre žiaka športovej triedy základnej školy 
vo výške druhého finančného pásma B 
nákladov na nákup potravín – pre žiaka II. 
stupňa 2,00 €. 
Príspevok na úhradu režijných nákladov 
školskej jedálne je vo výške 0,30 € za deň, 
na ktorý je uhradený príspevok na 
stravovanie. 
Platba zákonného zástupcu za jeden obed za 
žiaka základnej školy je vo výške 1,80 € za 
žiaka prvého stupňa, 2,00 € za žiaka 

druhého stupňa a 2,30 € za žiaka športovej 
triedy druhého stupňa základnej školy. 
Príspevok zákonného zástupcu žiaka 
základnej školy sa uhrádza mesačne vopred 
bezhotovostnou platbou. 
Platba zákonného zástupcu za stravu na 
jeden deň je znížená o dotáciu v zmysle 
osobitného právneho predpisu.“.  

 
 

§ 2 
Splnomocňovacie ustanovenie 

 
Primátor mesta sa splnomocňuje, aby 
vyhlásil úplné znenie Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Malacky č. 10/2019 
o výške príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov a výdavkov v školách a školských 
zariadeniach v znení VZN mesta Malacky 
č. 16/2020, VZN mesta Malacky č. 5/2021, 
VZN mesta Malacky č. 13/2021 a VZN 
mesta Malacky č. 2/2022 tak, ako to 
vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných 
týmto nariadením. 
 
 

§ 3 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Toto nariadenie bolo schválené 
uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Malackách č. 115/2022 dňa 15. decembra  
2022.  
 
(2)  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 
1. januára 2023. 
 
V Malackách dňa 16. 12. 2022 

 
 
 
 

 
             JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
                       primátor mesta 


