
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 

N Á V R H 

 

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 


