
MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE 

 

Materiál na rokovanie  

Mestského zastupiteľstva v Žiline 

                                                   

                                                                                                        Číslo materiálu: _____/2018 

 

K bodu programu 

 

NÁVRH  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA ŽILINA, KTORÝM 

SA DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENE č. 10/2017 

O VÝŠKE PRÍSPEVKOV NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH A 

ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA 

ŽILINA 

 

 

                              

Materiál obsahuje:                                                Materiál prerokovaný: 

1. Návrh na uznesenie              Komisia školstva a mládeže  

2.Dôvodová správa                                                   Komisia finančná  

3. Materiál 

 

Predkladá:  

Mgr. Peter Cibulka – poslanec MZ 

Ing. Martin Kapitulík – poslanec MZ  

 

Zodpovedný za vypracovanie: 

Mgr. Peter Cibulka -  poslanec MZ                  

 

                                                                 Žilina, 23. apríl 2018 



NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č. __/2018 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. Schvaľuje 

 

1. návrh všeobecne záväzného  nariadenia, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie Mesta Žilina  č. 10/2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v 

školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina.  

 

  

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

V júni 2017 mestské zastupiteľstvo na svojom 26. zasadnutí prijalo uznesenie, ktoré zmenilo 

výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Uvedenou zmenou došlo k zrušeniu nižšej sumy 

príspevku za čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí pre 

každé ďalšie dieťa v rodine a zároveň k zvýšeniu samotného príspevku. V súčasnosti sa platí 

10 € za každé dieťa. 

Práve viacdetné rodiny sú v súčasnosti najviac ekonomicky ohrozenou sociálnou skupinou a 

takýto nárast v rodinných výdavkoch im môže reálne znížiť životný štandard.  Takýto prístup 

je v prísnom rozpore so sociálnou politikou mesta, ktorá by mala naopak podporovať 

viacdetné rodiny a poskytovať im úľavy. Navrhujem preto uviesť stav ohľadom výšky 

príspevkov za každé ďalšie dieta v rodine na čiastočnú úhradu nákladov týkajúcu sa 

školských klubov na výšku 5 eur. Materiál má negatívny dopad na rozpočet mesta 

v minimálnom rozsahu.   

Materiál bol prorokovaný v komisii finančnej a v komisii školstva a mládeže. 

Komisia finančná s predloženým návrhom súhlasí a odporúča ho MZ prerokovať a schváliť 

s tým, že to bude následne zapracované do rozpočtu mesta. 

 

Komisia školstva a mládeže k danému návrhu neprijala platné uznesenie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesto Žilina na základe samostanej 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. ......./2018, 

 

 

ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina  č. 10/2017 o výške 

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina 
 

 

Čl. 1 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina  č. 10/2017 o výške príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Žilina sa dopĺňa nasledovne: 

 

1. V Článku 3 ods. 2 sa dopĺňa veta „Za každé ďalšie dieťa v rodine uhrádza zákonný 

zástupca sumu 5 €.“ 

 

2. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 10/2017 o výške 

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina ostávajú nezmenené.  

 

 

Čl. 2 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom 

v Žiline dňa ………………. 

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na 

úradnej tabuli mesta Žilina, t. j. ………….. 

 
 

 

 

Ing. Igor Choma 

                                                                                                primátor mesta Žilina 
 

 


