Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky
a podľa § 6 ods. 1 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 a § 141 ods. 6 zákona NR
SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto
NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. ....../2017,
o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Predmetom všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky príspevkov a spôsob ich
uhrádzania, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo dospelá osoba na
čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Žilina, ako aj určenia podmienok zníženia alebo odpustenia jednotlivých príspevkov.
2. Mesto Žilina určuje výšku týchto príspevkov:
a) príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí,
c) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej
škole,
d) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času,
e) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni.
Článok 2
Materská škola
1. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole je určený na
zabezpečenie bežných výdavkov materskej školy.
2. Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne na jedno dieťa sumou vo výške: 17,00 €.
3. Termín a spôsob platby určí riaditeľ materskej školy vo vnútornom predpise, ktorý zverejní
na verejne prístupnom mieste v rámci budovy školy a webovom sídle školy.
4. Príspevok podľa odseku 2. 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,1)
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
5. Príspevok podľa odseku 2. na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,
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a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi;
v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
Článok 3
Školský klub detí
1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí je
určený na zabezpečenie bežných výdavkov školského klubu detí.
2. Príspevok uhrádza zákonný zástupca žiaka mesačne za 1 dieťa sumou vo výške 10 €.
3. Termín a spôsob platby určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise, ktorý zverejní na verejne
prístupnom mieste v rámci budovy školy a webovom sídle školy.
4. Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca o to
písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi1).
Článok 4
Základná umelecká škola
1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole je
určený na zabezpečenie bežných výdavkov základnej umeleckej školy.
2. Príspevok uhrádza zákonný zástupca žiaka alebo plnoletá fyzická osoba do 25 rokov mesačne
na jedného žiaka sumou:
a) prípravné štúdium
6€
b) základné štúdium - individuálna forma vyučovania 11 €
- skupinová forma vyučovania
7€
c) rozšírené štúdium - individuálna forma vyučovania 14 €
- skupinová forma vyučovania
9€
d) štúdium 2. hlavného predmetu v individuálnej forme vyučovania 70 €
e) štúdium ďalšieho odboru v skupinovej forme vyučovania
35 €
3. Plnoletá fyzická osoba nad 25 rokov uhrádza príspevok mesačne sumou:
a) v individuálnej forme vyučovania 70 €
b) v skupinovej forme vyučovania
35 €
4. V prípade, že zákonný zástupca alebo plnoletá fyzická osoba do 25 rokov neodovzdá škole
čestné vyhlásenie pre zber údajov do štatistického výkazu k 15.9. a v štatistickom výkaze
bude žiak alebo dospelá osoba do 25 rokov zaradená u iného poskytovateľa umeleckého
vzdelania, zákonný zástupca alebo plnoletá osoba do 25 rokov prispieva mesačne sumou:
a) v individuálnej forme vyučovania 70 €
b) v skupinovej forme vyučovania
35 €
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5. Termín a spôsob platby určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise, ktorý zverejní na verejne
prístupnom mieste v rámci budovy školy a webovom sídle školy.
6. Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo
zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi1).
Článok 5
Centrum voľného času
1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času je určený na
zabezpečenie bežných výdavkov centra voľného času.
2. Na pravidelnú činnosť príspevok uhrádza:
a) zákonný zástupca dieťaťa alebo plnoletá fyzická osoba do 30 rokov s trvalým pobytom
v meste Žilina, ktorí sú zahrnutí do štatistického výkazu k 15. 9. príslušného školského
roku mesačne na jedného žiaka v jednom záujmovom útvare sumou najviac 12 €,
b) plnoletá fyzická osoba nad 30 rokov mesačne sumou najviac 20 €.
Výška príspevku zohľadňuje charakter záujmovej činnosti a materiálno-technickú náročnosť
v záujmových útvaroch.
3. Člen centra voľného času s trvalým pobytom mimo územia mesta Žilina uhrádza poplatok,
ktorý sa skladá z dvoch zložiek:
a) poplatok vo výške schváleného VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia v kategórii Dieťa centra voľného času a
b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času podľa odseku 2.
4.

Pre členov centra voľného času s trvalým pobytom mimo územia mesta Žilina, ktorým obec
poskytne dotáciu na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie bude poplatok podľa ods. 3. písm.
a) ponížený o sumu, ktorú obec poskytne zriaďovateľovi centra voľného času. Žiadosť
o zníženie poplatku predkladá zákonný zástupca člena centra voľného času riaditeľovi centra
voľného času.

5. Riaditeľ centra voľného času určí výšku príspevku v jednotlivých záujmových útvaroch,
termín a spôsob platby a ďalšie podmienky vo vnútornom predpise, ktorý je prerokovaný
v pedagogickej rade, v rade školského zariadenia a schválený primátorom mesta Žilina.
6. Riaditeľ centra voľného času zverejní Vnútorný predpis na verejne prístupnom mieste
v rámci budovy školského zariadenia a na svojom webovom sídle.
7. Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo
zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi1).
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Článok 6
Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň
1. Príspevok na stravovanie je určený na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo
podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky
a aktualizované finančné pásma zverejnené MŠVVŠ SR určujúce rozpätie nákladov na nákup
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov2).
2. Výška príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo v školskej jedálni
a výdajnej školskej jedálni je stanovená podľa III. finančného pásma:
Materská škola
(stravník od 2 – 6 rokov)
Základná škola
(stravník od 6 – 11 rokov)
Základná škola
(stravník od 11 – 15 rokov)

desiata
0,28 €

obed
0,68 €

Stredná škola
(stravník od 15 – 18/19 rokov)
Zamestnanci škôl a školských
zariadení a iné fyzické osoby

olovrant
0,23 €

spolu
1,19 €

1,01 €

1,01 €

1,09 €

1,09 €

1,19 €

1,19 €

1,19 €

1,19 €

3. Výška príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo v školskej jedálni
a výdajnej školskej jedálni pre športové triedy a športové školy je stanovená podľa IV.
finančného pásma:
obed
Základná škola
(stravník od 6 - 11 rokov)
Základná škola
(stravník od 11 - 15 rokov)
Stredná škola
(stravník od 15 - 18/19 rokov)

1,29 €
1,38 €
1,49 €

4. V školskej jedálni je možnosť prípravy diétneho stravovania pre deti a žiakov, u ktorých
podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie podľa
materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydané ministerstvom
školstva3). Výška príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno diétne jedlo je
stanovené podľa V. finančného pásma:
obed
Materská škola
(stravník od 2 - 6 rokov)
Základná škola
(stravník od 6 - 11 rokov)
Základná škola
(stravník od 11 - 15 rokov)
Stredná škola
(stravník od 15 - 18/19 rokov)

0,91 €
1,39 €
1,46 €
1,60 €
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5. Príspevok na režijné náklady je určený na bežné výdavky školskej jedálne a výdajnej školskej
jedálne.
6. Na režijné náklady na jedno hlavné jedlo prispieva zákonný zástupca dieťaťa a žiaka sumou
0,10 €.
7. Výšku príspevku na režijné náklady na jedno hlavné jedlo pre zamestnancov škôl a školských
zariadení a iné fyzické osoby určí riaditeľ školy podielom skutočných nákladov na mzdy
a prevádzku školskej jedálne, resp. výdajnej školskej jedálne a počtom vydaných obedov.
8. Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov, ak zákonný zástupca žiaka predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi1).
To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu4).
9. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, ktoré žije v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc
v hmotnej núdzi a pre dieťa z rodiny, kde je príjem najviac vo výške životného minima,
príspevok na režijné náklady neuhrádza.
10. Príspevok na úhradu nákladov na nákup potravín a príspevok na režijné náklady sa uhrádza
mesačne vopred.
Termín, spôsob platby a ďalšie podmienky určí riaditeľ školy vo
vnútornom predpise, ktorý zverejní na verejne prístupnom mieste v rámci budovy školy.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina
č. 17/2012 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, Všeobecne záväzné
nariadenie Mesta Žilina č. 12/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť školského klubu detí a jeho Dodatku č. 5/2014, Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Žilina č. 13/2015 o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom
v základnej umeleckej škole, Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 14/2009
o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času a Všeobecne
záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 20/2016 o výške príspevku na úhradu nákladov na nákup
potravín a výške príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov detí, žiakov,
zamestnancov škôl a školských zariadení a iných fyzických osôb v školskej jedálni a výdajnej
školskej jedálni.
2. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa
3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2017, okrem Článku 6
ods. 7., ktorý nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2018.

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina
1)
2)
3)
4)

Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
§ 140 ods. 13), § 141 ods. 9) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
§ 140 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
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