
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. .. na svojom .... rokovaní dňa .....2019 podľa 

§ 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 10 ods. 3 

písm. b) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a 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 ustanovuje: 

 

Článok I 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice  č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov     

na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám 

a školským zariadeniam prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 583/2013 

ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach č. 804/2013, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 929/2014,           

uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 30/2015, uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach č. 505/2016, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach       

č. 890/2017, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 978/2017, uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1242/2018 a uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach č. 122/2019  sa mení nasledovne: 

 

1.   Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie: 

 

Priemerná výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 

školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia   

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. 

 

P. č. Druh školy, školského zariadenia Priemerná výška 

finančných prostriedkov na  

mzdy a prevádzku na žiaka 

základnej umeleckej školy, 

poslucháča jazykovej školy, 

dieťa materskej školy 

a dieťa školského 

zariadenia 

v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Košice 

1. Žiak základnej umeleckej školy- individuálna forma 1 249,05 € 

2. Žiak základnej umeleckej školy – skupinová forma 407,88 € 

3. Dieťa materskej školy  2 319,79 € 

4. Dieťa školského klubu detí 509,85 € 

5. Dieťa centra voľného času 93,50 € 

6. Poslucháč jazykovej školy 42,46 € 

7. Potenciálny stravník- žiak základnej školy 144,32 € 

 

 

 

 



2. Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie: 
 

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, 

poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia   

v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej 

právnickej osoby alebo fyzickej osoby. 

 

P. č. Druh školy, školského zariadenia Výška finančných 

prostriedkov na  

mzdy a prevádzku 

na žiaka základnej 

umeleckej školy, 

poslucháča 

jazykovej školy, 

dieťa materskej 

školy a dieťa 

školského 

zariadenia 

v zriaďovateľskej 

pôsobnosti štátom 

uznanej cirkvi alebo 

náboženskej 

spoločnosti 

Výška finančných 

prostriedkov na  

mzdy a prevádzku 

na žiaka základnej 

umeleckej školy, 

poslucháča 

jazykovej školy, 

dieťa materskej 

školy a dieťa 

školského 

zariadenia 

v zriaďovateľskej 

pôsobnosti inej 

právnickej osoby 

alebo fyzickej osoby 

1. Žiak základnej umeleckej školy- 

individuálna forma 

1 149,13 € 1 149,13 € 

2. Žiak základnej umeleckej školy- 

skupinová forma 

375,25 € 375,25 € 

3. Dieťa materskej školy  2 134,21 € 2 134,21 € 

4. Dieťa školského klubu detí 469,06 € 469,06 € 

5. Dieťa centra voľného času 93,50 € 93,50 € 

6. Potenciálny stravník- žiak základnej 

školy, základnej školy pre žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami a gymnázia  

132,77 € 132,77 € 

7. Potenciálny stravník– žiak základnej 

školy pre žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami 

zriadenej Obvodným úradom Košice, 

ak pri škole nie je zriadené zariadenie 

školského stravovania a žiaci sa 

stravujú v zariadení školského 

stravovania v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Košice, štátom 

uznanej cirkvi alebo náboženskej 

132,77 €  



spoločnosti a inej právnickej osoby 

alebo fyzickej osoby so sídlom            

na území mesta Košice 

8. Dieťa materskej školy pre deti so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami  

5 331,52 5 331,52 € 

9. Dieťa školského klubu pri základnej 

škole so špeciálnymi výchovno- 

vzdelávacími potrebami 

 1 031,90 € 

10. Dieťa v centre pedagogicko-

psychologického poradenstva 

a prevencie 

 15,64 € 

11. Dieťa v centre špeciálno-

pedagogického poradenstva 

 

 156,40 € 

12. Poslucháč jazykovej školy 39,06 €  

13.  Dieťa školského internátu zo strednej 

školy 

1 172,66 €  

 
 

3. Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie: 
 

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, 

poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia   

v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej 

právnickej osoby alebo fyzickej osoby. 

 

P. č. Druh školy, školského zariadenia Výška finančných 

prostriedkov na  

mzdy a prevádzku 

na žiaka základnej 

umeleckej školy, 

poslucháča 

jazykovej školy, 

dieťa materskej 

školy a dieťa 

školského 

zariadenia 

v zriaďovateľskej 

pôsobnosti štátom 

uznanej cirkvi alebo 

náboženskej 

spoločnosti 

Výška finančných 

prostriedkov na  

mzdy a prevádzku 

na žiaka základnej 

umeleckej školy, 

poslucháča 

jazykovej školy, 

dieťa materskej 

školy a dieťa 

školského 

zariadenia 

v zriaďovateľskej 

pôsobnosti inej 

právnickej osoby 

alebo fyzickej osoby 

1. Žiak základnej umeleckej školy- 1 199,09 € 1 199,09 € 



individuálna forma 

2. Žiak základnej umeleckej školy- 

skupinová forma 

391,56 € 391,56 € 

3. Dieťa materskej školy  2 227,00 € 2 227,00 € 

4. Dieťa školského klubu detí 489,46 € 489,46 € 

5. Dieťa centra voľného času 93,50 € 93,50 € 

6. Potenciálny stravník- žiak základnej 

školy, základnej školy pre žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami a gymnázia  

138,55 € 138,55 € 

7. Potenciálny stravník– žiak základnej 

školy pre žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami 

zriadenej Obvodným úradom Košice, 

ak pri škole nie je zriadené zariadenie 

školského stravovania a žiaci sa 

stravujú v zariadení školského 

stravovania v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Košice, štátom 

uznanej cirkvi alebo náboženskej 

spoločnosti a inej právnickej osoby 

alebo fyzickej osoby so sídlom            

na území mesta Košice 

138,55 €  

8. Dieťa materskej školy pre deti so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami  

5 563,32 5 563,32 € 

9. Dieťa školského klubu pri základnej 

škole so špeciálnymi výchovno- 

vzdelávacími potrebami 

 1 076,76 € 

10. Dieťa v centre pedagogicko-

psychologického poradenstva 

a prevencie 

 16,32 € 

11. Dieťa v centre špeciálno-

pedagogického poradenstva 

 

 163,20 € 

12. Poslucháč jazykovej školy 40,76 €  

13.  Dieťa školského internátu zo strednej 

školy 

1 223,64 €  

 
 

 

 

 

 



Článok  II 

Účinnosť 
 

 

Tieto zmeny Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 138 nadobúdajú účinnosť       

1. januára 2020 okrem bodu 3, ktorý  nadobúda účinnosť  1. septembra 2020. 

 

 

 

    

 

Ing. Jaroslav Polaček 

          primátora mesta Košice 
 

 

 

 

Zverejnené na pripomienkovanie: 22.11.2019 

(podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb.) 

 


