
P R I M Á T O R    M E S T A     K O Š I C E 
vyhlasuje 

úplné znenie Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Košice č. 103 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),  prijatého 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 564/2008, ako vyplýva zo zmien a doplnení 

vykonaných uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 790/2009, uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach č. 1065/2010, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 

57/2011, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 120/2011, uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach č. 330/2012, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 641/2013 

a uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 800/2013. 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 103 
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) 

 
 

PRÍSPEVOK ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE 
§ 3 

(1)    Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 
výdavkov  materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 15,00 €. 

(2)    Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 
(3)    Za pobyt dieťaťa vo veku do 3 rokov v materskej škole prispieva zákonný zástupca 

na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 50,00 €. 
§ 4 

 
Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa 

a. 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. 
c. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 
 

PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI 
§ 16 

     Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 
zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti 
na odporúčané výživové dávky. 

§ 17 
     (1) Príspevok na jedno jedlo, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na 
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je: 
a) 

Materská škola Desiata Obed Olovrant Spolu 

stravníci od 2-6 rokov 0,28 € 0,68 € 0,23 € 1,19 € 

 
§ 20 

Účinnosť 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2008. 
Zmeny a doplnky vykonané uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 790/2009 
nadobudli účinnosť 28. mája 2009, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1065/2010 
nadobudli účinnosť 18. marca 2010, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 57/2011 nadobudli 
účinnosť 18. mája 2011, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 120/2011 nadobudli účinnosť 
8. októbra 2011, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 330/2012 nadobudli účinnosť 13. júla 
2012, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 641/2013 nadobudli účinnosť 1. septembra 2013 
a uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 800/2013 nadobudli účinnosť 1. januára 2014. 

            MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, v. r. 
                                         primátor mesta Košice 

 

 

 


