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NÁVRH  NA UZNESENIE 

 

 

Uznesenie č.__/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. všeobecne záväzné nariadenie, 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.  

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

 

     Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov sa ustanovila obci ako zriaďovateľovi škôl a školských zariadení povinnosť určiť 

všeobecne záväzným nariadením výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí, príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, príspevok na čiastočnú úhradu 

nákladov na činnosti centra voľného času a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej 

školskej jedálni. 

Na základe prieskumu jednotlivých poplatkov v krajských mestách a po diskusiách a pripomienkach 

riaditeliek materských škôl Mesto Žilina ako zriaďovateľ pristúpil k prehodnoteniu príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole. Príspevok zvyšuje o 3 €, a to na 20 € 

mesačne. 

V porovnaní s ostatnými krajskými mestami má Žilina druhý najnižší poplatok za dieťa v materskej 

škole.    

Zvýšený príspevok použijú materské školy napr. aj na nákup hygienických balíčkov, doplňujúcich 

učebných materiálov, pranie posteľnej bielizne. Na väčšinu týchto vecí rodičia v mnohých materských 

školách prispievali nad rámec mesačného poplatku. 

Súčasný príspevok 17 € nebol zriaďovateľom menený od roku 2012.     

 

     Predkladaný materiál má pozitívny dopad na rozpočet Mesta Žilina. 

 

 Materiál bol prerokovaný v komisii školstva a mládeže a v komisii finančnej a majetkovej. Komisia 

školstva a mládeže materiál odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Žiline prerokovať a 

schváliť,  komisia finančná a majetková odporučila mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej 

škole schváliť vo výške 25 €. 

 

 

 

 

 

 



 

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 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 sa mení takto: 

 

1. V Článku 2 v odseku 2 sa text vety nahrádza novou vetou: 

„Výška mesačného príspevku na úhradu za pobyt je 20,00 € na jedno dieťa.“ 

        

 

Článok 2 

 

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

......... 

 

2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2020. 

 

 

 

 

                                    

                                                                                                      Mgr. Peter Fiabáne 

                                                                                                    primátor mesta Žilina                                 

 

 
 

 

 

 


