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NÁVRH  NA UZNESENIE 

 

 

Uznesenie č.__/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.  

     10/2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských       

     zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina v znení Všeobecne záväzného   

     nariadenia č. 8/2018.  

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

 

     V súvislosti s novelou zákona v oblasti poskytovania dotácií na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa účinného od 1. 1. 2019 je potrebné doplniť VZN Mesta Žilina č. 10/2017 o výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Žilina. 

 

Dotácia na stravovanie je od 1. 1. 2019 určená deťom, ktoré navštevujú posledný ročník materskej 

školy. 

Ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení sme povinní v zmysle novely zákona znížiť úhradu 

zákonného zástupcu dieťaťa v zariadení školského stravovania o dotáciu poskytnutú štátom, ktorá je 

vo výške 1,20 €. 

 

Celkové náklady na stravovanie jedného dieťaťa v materskej škole je podľa VZN č. 10/2017 1,29 € 

(náklady na nákup potravín 1,19 €, režijné náklady 0,10 €). Rozdiel  medzi dotáciou zo štátu 

a nákladmi na stravovanie  v našich školských jedálňach materských škôl vo výške 0,09 € od 1. 1. 

2019 uhrádza zákonný zástupca. 

 

 

Predkladaný materiál nemá dopad na rozpočet Mesta Žilina. 

 

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

odporučili 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. ....../2019, 

 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2017 o výške príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2018 

 

 

Článok 1 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2017  o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

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

nariadenia č. 8/2018 sa dopĺňa takto: 

 

1. V Článku 6 v odseku 6 sa dopĺňa veta: 

„Na režijné náklady na jedno hlavné jedlo prispieva zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje 

posledný ročník materskej školy sumou 0,09 €.“ 

        

2. Článok 6 sa dopĺňa odsekom 11. v tomto znení: 

           „Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy výšku príspevku  

            na úhradu nákladov na nákup potravín neuhrádza.“  

  

 

 

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     

 


