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S m e r n i c a
o poplatkoch vyberaných Základnou školou, Ul. Komenského 6,

Spišské Vlachy

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Táto smernica upravuje poplatky, ktoré vyberá Základná škola, Ul. Komenského 6, Spišské Vlachy (ďalej 
"škola) v súvislosti s jej činnosťou a službami, ktoré škola poskytuje.

2. Škola vyberá poplatky v súlade so zákonom NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, zákonom NR 
SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, VZN č.3/2009 o určení výšky mesačného prí-
spevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských  zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Spišské Vlachy v znení neskorších zmien a doplnkov, VZN č.2/2010 o hospodárení a 
nakladaní s majetkom mesta Spišské Vlachy, s usmernením Mesta Spišské Vlachy z 25.1.2011 “Dotácia na 
podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením”.

3. Predmetom poplatkov sú úkony, konania školy a služby (ďalej „úkon“) uvedené v sadzobníku poplatkov 
(Príloha).

4. Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie.

5. Žiadosť  o  sprístupnenie  informácií,  o druhopis  vysvedčenia,  o výpis  z triedneho  výkazu,  o potvrdenie 
o ukončení  školy,  o potvrdenie  o splnení  povinnej  školskej  dochádzky  vybaví  škola  bez  zbytočného 
odkladu, najneskôr do desiatich dní odo dňa podania žiadosti. Zo závažných dôvodov môže škola predĺžiť  
túto lehotu najviac o ďalších desať dní (podľa §17 zákona 211/2000 Z.z.).

Článok 2

Poplatky

1. Poplatky sú určené v prílohe tejto smernice pevnou sumou.

2. Poplatok sa zvyšuje o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie 
tohto úkonu aj mimo obvyklej úradnej miestnosti (napr. ak je nutné požadované údaje zisťovať v dokladoch 
uložených v registratúrnom stredisku). Poplatok sa môže zvýšiť až o 200%, ak  ide o poplatok za prenájom 
priestorov pre osobu, ktorá nemá trvalé bydlisko v Spišských Vlachoch.

3. Poplatky sa platia v hotovosti (v eurách) do pokladne školy.

4. Ak poplatky nebudú zaplatené, škola požadovaný úkon nevykoná a konanie zastaví. 

5. Škola bezodkladne vráti poplatok v plnej výške, ak sa úkon bez zavinenia poplatníkom nemohol vykonať. 
Rovnako škola vráti poplatok, ak bol zaplatený bez toho, aby bol na jeho zaplatenie poplatník povinný.  
Škola vráti sumu, o ktorú poplatník zaplatil viac, ako bol povinný.

6. Ak sa úkon nevykonal z dôvodov na strane poplatníka, zaplatený poplatok sa spravidla nevracia.

7. Poplatok v ods. 6 je možné vrátiť na základe písomnej žiadosti poplatníka, najviac však vo výške 65% 
zaplateného poplatku a ak suma určená na vrátenie je vyššia ako 1,65 €

8. Od poplatkov sú oslobodení

a. aktuálni žiaci školy za potvrdenia o návšteve školy (položka 2 prílohy),

b. aktuálni žiaci školy pri plnení úloh vzdelávacieho programu školy za úkony a prenájom majetku 
(pol. 7 až 18),  napr.  tlač materiálov, laminovanie,  viazanie v rámci vyučovania a organizovanej 
záujmovej činnosti v rozsahu požiadaviek vyučujúceho či zapožičanie lyží na školou organizovaný 
lyžiarsky výcvik,



c. žiaci z rodín v hmotnej núdzi a zo sociálne znevýhodneného prostredia za príspevok na čiastočnú 
úhradu nákladov ŠKD, ŠSZČ, CVČ (pol. 20 a, b) na základe žiadosti žiaka (zákonného zástupcu), 
alebo na základe návrhu pedagogického zamestnanca,  alebo na základe návrhu obce, v ktorej žiak 
býva, alebo na návrh vedúceho zamestnanca školy a po rozhodnutí riaditeľa školy, 

d. pedagogickí  zamestnanci  školy  za  fotokopírovanie,  tlač  dokumentov,  laminovanie,  prenájom 
majetku (pol. 7 až 19) v rámci prípravy na výchovnú činnosť a vyučovanie

9. Poplatky sú príjmom školy.

10. Škola je oprávnená žiadať od zákonného zástupcu žiaka náhradu (pol. 6) za vynútené náklady na poštové 
služby (napr. opakovane zasielané upozornenia na nedbalú školskú dochádzku).

11. Odpustiť  poplatky,  alebo  ich  stanoviť  nižšie  ako  je  uvedené  v sadzobníku,  môže  riaditeľ  dohodnúť 
v písomnej  zmluve  s poplatníkom,  ktorým  môže  byť  jedine  osoba  vykonávajúca  všeobecne  prospešnú 
činnosť a len pri  plnení takýchto úloh (iná škola,  detský domov, ústav sociálnych  služieb, zdravotnícke 
zariadenie, polícia a pod.).

Článok 3

Záverečné ustanovenia

1. Táto smernica nadobúda účinnosť 1.2.2011.

2. Sadzobník poplatkov škola zverejní na vhodnom mieste v priestoroch školy (napr. zborovňa, kancelária).

3. Pri zmene podmienok  na stanovenie výšky poplatkov alebo pri zaradení nových poplatkov vydá škola nový 
sadzobník poplatkov ako aktualizovanú prílohu tejto smernice.

4. Touto smernicou sa zrušujú všetky doteraz vydané čiastkové cenníky poplatkov. 

V Spišských Vlachoch 27.1.2011 

Ing. Pavol Gubka
     r i a d i t e ľ 



Základná škola, Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
Príloha smernice o poplatkoch vyberaných základnou školou

Sadzobník poplatkov

1. Vyhotovenie druhopisu vysvedčenia, výpisu z triedneho výkazu     3,50 €
2. Potvrdenie o návšteve školy 1,50 €

3. Potvrdenie o ukončení školy, potvrdenie o splnení povinnej školskej dochádzky 1,50 €
4. Písomná odpoveď – každá začatá strana A4 0,15 €

5. Informácie podané na CD 2,00 €
6. Zaslanie informácie, potvrdenia, vysvedčenia poštou podľa aktuálneho cenníka poštových služieb

7. Fotokopírovanie ČB A4, A5 jednostranne, ČB tlač A4 jednostranne 0,10 €
8. Fotokopírovanie ČB A4, A5 obojstranne, ČB tlač A4 obojstranne 0,17 €

9. Farebná tlač A4 – text a obrázky s farebnými čiarami 0,50 €
10. farebná tlač A4 – obrázky s farebnými plochami 1,00 €
11. Fotokopírovanie ČB A3 jednostranne 0,20 €
12. Fotokopírovanie ČB A3 obojstranne 0,34 €
13. Laminovanie A3 0,60 €
14. Laminovanie A4 0,40 €
15. Laminovanie A5 0,30 €
16. Laminovanie menšieho formátu ako A5 0,25 €
17. Hrebeňová väzba do 20 listov A4 1,60 €
18. Krátkodobý prenájom hnuteľného majetku podľa smernice na prenájom majetku 

19. Krátkodobý prenájom nehnuteľného majetku podľa dohody s nájomcom, najmenej však
a. učebňa/hod. 1,50 €
b. školská jedáleň/hod. 2,00 €
c. telocvičňa/hod. 3,00 €
d. školský dvor, trávnatá športová plocha/hod 2,00 €
e. umelé viacúčelové ihrisko/hod. 3,00 €
f. umelé viacúčelové ihrisko/hod. s využitím umelého osvetlenia 4,50 €
20. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského zariadenia
a. mesačný poplatok za členstvo v ŠKD 0,50 €
b. mesačný poplatok za členstvo v jednom záujmovom útvare (krúžku) CVČ a ŠSZČ 1,00 €

c. na nákup potravín a čiastočnú úhradu nákladov ŠJ od 6 do 11 rokov za obed 0,83 €
d. na nákup potravín a čiastočnú úhradu nákladov ŠJ od 11 do 15 rokov za obed 0,90 €
e. na nákup potravín a čiastočnú úhradu nákladov ŠJ žiak v hmotnej núdzi za obed 0,03 €
21. Kŕmny odpad (podľa dohody s odberateľom) – za liter odpadu 0,03 € 

22. Telefonický hovor z telefónnej linky školy – za minútu hovoru 0,10 €
23. Poslanie faxu – za jednu stranu A4 0,10 €



V Spišských Vlachoch 1.2.2011 

Ing. Pavol Gubka
     r i a d i t e ľ 
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