
MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE 

 

 

 

Materiál na rokovanie pre 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

Číslo materiálu: _____/2023 

 

K bodu programu 

 

 

NÁVRH 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA ŽILINA  

Č. ..../2023,  

O VÝŠKE PRÍSPEVKOV NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV 

V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ 

PÔSOBNOSTI MESTA ŽILINA 
 

 

 

Materiál obsahuje:             

1. Návrh na uznesenie                                                     

2. Dôvodová správa                                               

3. Návrh VZN 

 

Predkladá: 

 

Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta 

 

Zodpovedný za vypracovanie: 

 

Mgr. Ingrid Dolniková 

vedúca odboru školstva, kultúry, športu, 

cestovného ruchu a miestneho rozvoja  

 

 

 

Žilina, 21.02.2023



2 

 

NÁVRH NA UZNESENIE 

 

 

Uznesenie č. __ /2023 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

    I. schvaľuje 

 

1. všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. __/2023 o výške príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta      

Žilina 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Mesto Žilina pristupuje k úprave mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina z dôvodu nárastu prevádzkových 

nákladov. Príspevok na školský klub detí, základnú umeleckú školu a centrum voľného času je platný 

od roku 2019, príspevok na materskú školu sa naposledy menil v roku 2020, príspevok na školskú 

jedáleň a výdajnú školskú jedáleň sa menil v roku 2022. 

 

Navrhujeme zmenu: 

- príspevok na materskú školu z 20,00 € na 25,00 € 

- príspevok na školský klub detí z 10,00 € (pri druhom a viac deťoch 5,00 €) na 15,00 € 

- príspevok na základnú umeleckú školu 

a) prípravné štúdium                                                            zo 6,00 € na 8,00 € 

b) základné štúdium    -    individuálna forma vyučovania    z 10,00 € na 15,00 € 

- skupinová forma vyučovania       zo 7,00 € na 10,00 € 

c) rozšírené štúdium    -    individuálna forma vyučovania    zo 14,00 € na 18,00 € 

-    skupinová forma vyučovania        z 9,00 € na 11,00 € 

- príspevok na centrum voľného času 

a) zákonný zástupca dieťaťa alebo plnoletá fyzická osoba do 25 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 z 12,00 € na 20,00 €, 

b) plnoletá fyzická osoba nad 25 rokov mesačne sumou najviac z 20,00 € na 25,00 €.  

      - príspevok na režijné náklady v školskej jedálni alebo výdajnej šk. jedálni z 0,15 € na 0,20 

 

Návrh VZN o výške príspevkov reaguje na zvýšenie cien energií v roku 2023. V súčasnej dobe sa 

školy a školské zariadenia v rámci preddavkových platieb za energie dostali na prevádzkových 

nákladoch do platobnej neschopnosti. Ceny elektrickej energie vzrástli o 38%,  a to úpravou poplatkov 

za distribúciu. Vodné, stočné v priemere o 13%,  dodávky tepla od roku 2021 (z uvedeného roku  

vychádzali pri stanovení zálohových platieb) o 61%, oproti roku 2022 je to o 37,5%. V školách 

a školských zariadeniach, ktoré vykurujú plynom, sme upravovali prevádzkové náklady už v roku 

2022, nakoľko niektorým stúpli náklady na plyn štvornásobne. Zvýšenie platieb za plyn sa prejavilo 

už aj začiatkom roka 2023, kedy prišli nové predpisy na zálohové platby za plyn. Zvýšenie cien energií 

sa prejavilo aj v nedoplatkoch, ktoré prichádzali v mesiaci január. Uvedené faktúry bolo potrebné 

vyrovnať, aby sa organizácie nedostali do platobnej neschopnosti.  
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Zriaďovateľ reaguje na všetky výzvy, ktoré smerujú na možnosti dofinancovania škôl. Schémy 

dofinancovania sú však len z rozpočtu ministerstva školstva, ktoré rieši prenesený výkon štátnej správy 

a reaguje na dohodovacie konania. Pre materské školy a školské zariadenia (školské kluby detí, 

zariadenia školského stravovania, základné umelecké školy a centrum voľného času) však schéma 

pomoci nie je nastavená. Posledné informácie sú len z tlačových besied ministra školstva, kde uviedol, 

že refundáciám sa v tejto oblasti bude zaoberať ministerstvo hospodárstva. Zatiaľ však nie je 

zverejnená metodika, podľa ktorej by sme mali postupovať a ani podmienky, za akých by bolo možné 

dotáciu na dofinancovanie cien energií z ministerstva hospodárstva žiadať.  

Na uvedenú situáciu reagujú všetky samosprávy zvýšením príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach a pripravujú návrhy zmien v roku 2023. Vzhľadom na náš 

prieskum vývoja príspevkov v iných mestách musíme konštatovať, že náš návrh je konzervatívny 

a naozaj ústretový voči občanom Mesta Žilina. Navrhované zvýšenie príspevkov bolo konzultované 

s riaditeľmi škôl a školských zariadení. 

 

Pre porovnanie uvádzame niektoré schválené výšky príspevkov v iných mestách: 

príspevok na materskú školu: Nitra 30,00 €, Banská Bystrica 32,00 €, Košice 40,00 €, Trnava 25,00 € 

príspevok na školský klub detí: Nitra 20,00 €, B. Bystrica 20,00 €, Košice 15,00 €, Trnava 20,00 € 

príspevok na režijné náklady: Banská Bystrica 0,80 €, Košice 0,25 €, Trnava 0,40 €. 

 

 

Predpoklad finančného dopadu na rozpočet mesta Žilina v príjmovej a výdavkovej časti v roku 2023 

je 223 200,00 €. 

 

 

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. ....../2023, 

 

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, 
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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. Výška mesačného príspevku na úhradu za pobyt je 25,00 € na jedno dieťa.  

 

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 nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin (v mesiacoch júl, 

august), 

b) ak bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými 

závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného 

príspevku. Alikvotná časť pre určenie pomernej časti na zaplatenie a vrátenie príspevku je 

1,00 € na deň. 

 

5. Príspevok podľa odseku 2. na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, ktoré 

má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom. 

 

 

 

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. Výška mesačného príspevku na úhradu nákladov je 15,00 € za jedno dieťa.  

 

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. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí sa neuhrádza, ak 

zákonný zástupca o to písomne požiada riaditeľa školy a predloží doklad, že je členom 

domácnosti,  ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu1). 
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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. Výška mesačného príspevku na úhradu nákladov na jedného žiaka do 25 rokov: 

d) prípravné štúdium                                                               8,00 € 

e) základné štúdium    -    individuálna forma vyučovania     15,00 € 

- skupinová forma vyučovania        10,00 € 

f) rozšírené štúdium    -    individuálna forma vyučovania     18,00 € 

- skupinová forma vyučovania        11,00 € 

g) štúdium 2. hlavného predmetu v individuálnej forme vyučovania      70,00 € 

h) štúdium ďalšieho odboru v skupinovej forme vyučovania                  35,00 € 

                                                                      

3. Plnoletá fyzická osoba nad 25 rokov uhrádza príspevok mesačne sumou: 

a) v individuálnej forme vyučovania      70,00 € 

b) v skupinovej forme vyučovania          35,00 € 

 

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      70,00 € 

b) v skupinovej forme vyučovania          35,00 € 

 

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. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole sa 

neuhrádza, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada 

riaditeľa školy a predloží doklad, že je členom domácnosti,  ktorej sa poskytuje pomoc 

v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu1). Odpustenie príspevku podľa prvej vety sa 

vzťahuje iba na štúdium jedného umeleckého odboru. 

 

 

 

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 25 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 20,00 €, 

b) plnoletá fyzická osoba nad 25 rokov mesačne sumou najviac 25,00 €.  

Výška príspevku zohľadňuje charakter záujmovej činnosti a materiálno-technickú náročnosť 

v záujmových útvaroch. 
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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, za ktorých 

poskytne obec, v ktorej majú trvalý pobyt, dotáciu Mestu Žilina na základe Zmluvy 

o poskytnutí dotácie, bude poplatok podľa ods. 3. písm. a) ponížený o sumu, ktorú obec 

poskytne zriaďovateľovi centra voľného času, t. j. Mestu Žilina. 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. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času sa neuhrádza, ak 

zákonný zástupca neplnoletého dieťaťa (žiaka) alebo plnoletý žiak o to písomne požiada 

riaditeľa školy a predloží doklad, že je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc 

v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu1). 

 

 

 

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 materiálno-spotrebné normy a receptúry pre 

školské stravovanie a platné finančné pásma zverejnené Ministerstvom školstva, vedy, vý-

skumu a športu Slovenskej republiky 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 pre bežné stravovanie, 

diétne stravovanie 3), stravovanie športovcov je stanovená v súlade s 3. finančným pásmom2).  

 

3. Príspevok na režijné náklady je určený na bežné výdavky školskej jedálne a výdajnej školskej 

jedálne. Výška príspevku na režijné náklady zákonného zástupcu dieťaťa (žiaka) sa stanovuje 

na 0,20 €/obed. Výšku režijných nákladov na jedno hlavné jedlo pre zamestnancov a iné fyzické 

osoby určí riaditeľ školy prepočtom skutočných nákladov na mzdy a prevádzku školskej 

jedálne, resp. výdajnej školskej jedálne za predchádzajúci kalendárny rok.  

 

4. Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy a žiaka základnej školy na čiastočnú 

úhradu nákladov v školskej jedálni sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy 

k stravovacím návykom dieťaťa (žiaka) pre deti (žiakov), ktoré majú na ňu nárok podľa 

osobitného právneho predpisu 4), za každý deň, v ktorom sa dieťa (žiak) zúčastnilo výchovno-

vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.  
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5. Zákonný zástupca dieťaťa (žiaka) je povinný uhradiť rozdiel medzi poskytnutou dotáciou na 

podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu4) 

a výškou nákladov na nákup potravín a režijných nákladov. 

  

6. Príspevok na úhradu nákladov na nákup potravín a režijné náklady sa neuhrádza, ak zákonný 

zástupca dieťaťa (žiaka) o to písomne požiada riaditeľa školy a je členom domácnosti, ktorej 

sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného právneho predpisu 1) a má nárok na 

dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (žiaka) podľa osobitného 

právneho predpisu 4). 

 

7. Ak dieťa (žiak), u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje 

osobitné stravovanie, má nárok na dotáciu podľa osobitného právneho predpisu4) a nemá 

možnosť odoberať stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo, poskytnutú 

dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vyplatí zriaďovateľ 

prostredníctvom školy zákonnému zástupcovi dieťaťa alebo žiaka. Termín, spôsob platby 

a ďalšie podmienky určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise, ktorý zverejní na webovom sídle 

školy a verejne prístupnom mieste v rámci budovy školy.  

 

8. V prípade, že zákonný zástupca neodhlásil zo stravy dieťa (žiaka) v termíne stanovenom 

vnútorným poriadkom školy, je povinný uhradiť plnú výšku príspevku na úhradu nákladov na 

nákup potravín a príspevku na režijné náklady. 

 

9. Príspevok na úhradu nákladov na nákup potravín a príspevok na režijné náklady sa uhrádza 

vopred.   Termín, spôsob platby a ďalšie podmienky určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise, 

ktorý zverejní na webovom sídle školy a verejne prístupnom mieste v rámci budovy školy. 

 

 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší: 

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

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina, 

-  Všeobecne záväzné nariadenie 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, 

-  Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020, 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, 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2021, 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 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020, 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022, 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    
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záväzného nariadenia č. 25/2019, Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 a Všeobecne   

záväzného nariadenia č. 11/2021 

 

 

2. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa......  

 

3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. apríla 2023, s výnimkou        

Článku 4 a Článku 5, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 01.septembra 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Mgr. Peter Fiabáne 

                                                                                                       primátor mesta Žilina                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
2) § 140 ods. 13, § 141 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

predpisov
  

3) § 140 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

4) zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení     
      neskorších predpisov 

 


