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NÁVRH  NA UZNESENIE 

 

 

Uznesenie č.__/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Žilina v znení  VZN č. 25/2019, ktorým sa mení VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Žilina.  

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 

Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 

hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa.  

 

Na základe mimoriadnej situácie  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o 

organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých 

školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku 

ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe 

rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením 

respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušila vyučovanie v školách 

a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. V nadväznosti na 

uvedené minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa novelizovaného ust. § 

150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Rozhodnutím zo dňa 26. marca 2020 o. i. 

mimoriadne prerušil školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania a mimoriadne 

prerušil prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania. 

 

Mesto Žilina ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s ustanoveniami školského zákona 

na základe VZN č. 13/2019 v znení VZN č. 25/2019 určuje výšku: 

- mesačného príspevku zákonného zástupcu a čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v 

materskej škole zriadenej mestom,  

- mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí zriadeného 

mestom, 

- mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základných umeleckých školách 

zriadených mestom, 

- mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času zriadeného 

mestom, 

- mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady 

a podmienky úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni zriadenej  mestom 

 



V súvislosti s prerušením vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení školský zákon 

nestanovuje podmienky neuhrádzania vyššie uvedených príspevkov v čase prerušenia 

vyučovania v školách a prerušenia prevádzky školských zariadení, okrem prerušenia príspevkovej 

povinnosti v materských školách z dôvodu prerušenia prevádzky materských škôl a to na základe 

rozhodnutia zriaďovateľa (podľa § 28 ods. 7 písm. b) školského zákona). 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo Usmernenie vo veci určovania vyššie 

uvedených príspevkov, v zmysle ktorého „Je v plnej kompetencii zriaďovateľov materských škôl, 

základných umeleckých škôl, školských klubov detí, centier voľného času a zariadení školského 

stravovania či, a v akej miere pri vyberaní predmetných príspevkov zohľadnia výnimočnosť situácie 

spojenej s opatrením hlavného hygienika SR nadväzujúceho na opatrenia prijaté Ústredným krízovým 

štábom v súvislosti s pandémiou spôsobenou koronavírusom COVID-19....daná problematika je plne 

v kompetencii zriaďovateľa príslušnej materskej školy, základnej umeleckej školy, školského klubu 

detí a zariadení školského stravovania. Zriaďovateľ môže prostredníctvom VZN riešiť aj situácie, 

ktoré vzniknú prerušením výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie.“ 

 

Na základe uvedeného usmernenia navrhujeme novelizovať VZN č. 13/2019 v znení VZN č. 25/2019, 

doplnením ustanovenia, v zmysle ktorého sa ruší príspevková povinnosť na dobu trvania mimoriadnej 

situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 

za predpokladu, že počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 

bude prerušené vyučovanie v školách a bude prerušená prevádzka školských zariadení. Uvedený návrh 

je odôvodnený najmä tým, že účelom príspevkov je pokryť náklady na riadne poskytnutú 

a uskutočnenú výchovno-vzdelávaciu činnosť detí a žiakov. Nakoľko sa v školách a v školských 

zariadeniach výchovno-vzdelávacia činnosť v čase prerušenia vyučovania v školách a prerušenia 

prevádzky v školských zariadeniach neuskutočňuje, nepovažujeme povinnosť platiť stanovené 

príspevky za správne. 

 

Po vzore legislatívy prijímanej počas trvania mimoriadnej situácie na úrovni NR SR navrhujeme túto 

novelizáciu uskutočniť formou doplnenia predmetného VZN o osobitné ustanovenia platné v čase 

trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti 

s ochorením COVID-19. 

 

Predkladaný materiál má odhadovaný dopad na rozpočet Mesta Žilina v príjmovej časti - zníženie 

mesačných príjmov nasledovne: 

 

Materské školy spolu 41.000 € 

z toho  

- školné 32.000 € 

-    jedálne réžia   9.000 € 

Školské kluby detí 24.500 € 

Školské jedálne pri ZŠ, ZŠ s MŠ 38.000 € 

Centrum voľného času    3.200 € 

Základné umelecké školy 18.900 € 

 

Materiál bol prerokovaný v komisii školstva a mládeže a v komisii finančnej a majetkovej, ktoré ho 

odporučili Mestskému zastupiteľstvu v Žiline prerokovať a schváliť. 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. ....../2020, 

 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina             

v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 25/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina 

 

Článok 1 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 25/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2019 o výške príspevkov 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Žilina, sa mení takto: 

 

1. Za článkom 6 sa vkladá nový Článok 7 Osobitné ustanovenie, ktoré vrátane nadpisu znie: 

 

“Článok 7 

 

Osobitné ustanovenie 

 

Osobitné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného 

stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID–19: Mesto Žilina ako zriaďovateľ ruší 

príspevkovú povinnosť v zmysle ustanovení tohto VZN na dobu trvania mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID–19 a to 

za dni, počas ktorých bude prerušené vyučovanie v školách a bude prerušená prevádzka školských 

zariadení, počnúc dňom 30.03.2020, t. j. výška príspevkov v zmysle tohto VZN počas uvedeného 

obdobia predstavuje 0,00 €.“ 

 

2. Článok 7 sa mení na Článok 8. 

 

Článok 2 

 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 

.................... 

 

2.  Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta 

Žilina, t. j. ......................... 

 

 

  Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina 


