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N Á V R  H    N A    U Z N E S E N I E 
 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo 
  
 
schvaľuje 
 
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2013 o určení výšky príspevku v školách a školských 
zariadeniach v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 7/2015, VZN č. 
10/2017, VZN č. 5/2019. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dôvodová správa 

 

 

     V súlade s ustanovením § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec ako 

zriaďovateľ základných škôl a školských zariadení určuje svojim všeobecne záväzným nariadením 

výšku príspevku v školách a školských zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. 

V súčasnosti platné VZN č. 5/2013 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 7/2015, VZN č. 10/2017, VZN č. 

5/2019 neodráža zmeny za ostatné obdobie. Pozmeňovací návrh VZN je reakciou na nasledovné: 

- Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 

vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na 

základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických 

školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, 

žiakov, alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a 

záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného 

novým koronavírusom COVID-19 prerušila vyučovanie na školách a školských zariadeniach v 

období od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 vrátane.  

- Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) mimoriadne prerušil školské vyučovanie v 

školách od 30. marca 2020 do odvolania.  

V súvislosti s prerušením vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení školský zákon 

nestanovuje podmienky neuhrádzania príspevkov: príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s činnosťou školského klubu detí, a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s 

činnosťou centra voľného času  v čase prerušenia vyučovania v školách a prerušenia prevádzky 

školských zariadení, okrem prerušenia príspevkovej povinnosti v materských školách z dôvodu 

prerušenia prevádzky materských škôl a to na základe rozhodnutia zriaďovateľa (podľa § 28 ods. 7 

písm. b) školského zákona).  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo Usmernenie vo veci určovania vyššie 

uvedených príspevkov, v zmysle ktorého: „Je v plnej kompetencii zriaďovateľov materských škôl, 

základných umeleckých škôl, školských klubov detí, centier voľného času a zariadení školského 

stravovania či, a v akej miere pri vyberaní predmetných príspevkov zohľadnia výnimočnosť situácie 

spojenej s opatrením hlavného hygienika SR nadväzujúceho na opatrenia prijaté Ústredným krízovým 

štábom v súvislosti s pandémiou spôsobenou koronavírusom COVID-19. Zriaďovateľ môže 

prostredníctvom VZN riešiť aj situácie, ktoré vzniknú prerušením výchovno-vzdelávacieho procesu 

počas mimoriadnej situácie.“ 

V súlade s vyššie uvedeným nie je možné realizovať činnosť v školských kluboch detí, v centrách 

voľného času a ani prevádzku školských jedální. Z tohto dôvodu navrhujeme, aby sa mesačné 

príspevky v čase od rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky t. 

j. od 16. 03. 2020 do dňa, ktorý bude predchádzať dňu obnovenia vyššie uvedených služieb 

rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určili nasledovne: 

1. V  poslednej úprave VZN bolo schválené v § 7 ods. 2 písm. b) ods.1 nasledovné: 

Zriaďovateľ v zmysle § 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku príspevku na úhradu režijných 

nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v školskej jedálni takto: 

1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka (aj dieťaťa a žiaka, na ktoré je poskytnutá dotácia na 

podporu výchovy k stravovacím návykom) prispieva na režijné náklady v školskej jedálni pri materskej 

a základnej škole paušálne čiastkou 1,50 € mesačne. 

Tento predpis neriešil situáciu či platiť režijné náklady v školskej jedálni, keď dieťaťu / žiakovi nebude 

poskytnutá strava počas celého mesiaca. Vzhľadom k tomu navrhujeme doplniť na konci za slovo 

„mesačne“ slová:  



„, ak dieťa alebo žiak  počas kalendárneho mesiaca odoberie minimálne jedno hlavné jedlo.“ 

Takýmto nastavením podmienok VZN sa zabezpečuje finančné odbremenenie zákonných zástupcov 

detí/žiakov škôl, ktorí sa nebudú stravovať v školskej jedálni celý mesiac.  

 

2.  Za  § 7 sa dopĺňa § 7a  , ktorý znie: 

 

§ 7a 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov počas mimoriadneho prerušenia prevádzky v 

školských zariadeniach 

 

1. Mesto ako zriaďovateľ školských zariadení určuje výšku mesačného príspevku počas  

mimoriadneho prerušenia prevádzky:  

a) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí,  

b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času.  

 

2. Ak v čase výnimočného stavu, núdzového stavu, alebo mimoriadnej situácie bude nariadený zákaz 

prevádzky škôl a školských zariadení a minister školstva podľa § 150 ods.  8 písm. a) a b) zákona č. 

245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov rozhodne o mimoriadnom  prerušení školského vyučovania  v školách a 

prevádzky v školských zariadeniach,  mesto ako zriaďovateľ rozhodne o úhrade pomernej časti 

príspevku za obdobie mimoriadneho prerušenia prevádzky v školských zariadeniach. Pomerná časť 

úhrady príspevku bude určená v závislosti od počtu pracovných dní, počas ktorých bolo školské 

zariadenie v prevádzke.  

    

3. Zákonnému zástupcovi dieťaťa/ žiaka, ktorý uhradil príspevok v plnej výške, bude preplatok 

vrátený. Spôsob vrátenia preplatku príspevku zákonnému zástupcovi určí školské zariadenie. 

 

Uvedený návrh je odôvodnený najmä tým, že účelom príspevkov je pokryť náklady na riadne 

poskytnutú a uskutočnenú výchovno-vzdelávaciu činnosť detí a žiakov. Nakoľko sa v školách a v 

školských zariadeniach výchovno-vzdelávacia činnosť v čase prerušenia vyučovania v školách a 

prerušenia prevádzky v školských zariadeniach neuskutočňuje, považuje sa za správne postupovať 

obdobne  ako stanovuje § 28 ods.  7 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) v prípade 

materských škôl:“ Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za 

dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená 

prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto 

prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.“  

VZN č. 5/2013 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach zriaďovateľskej 

pôsobnosti  mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 7/2015, VZN č. 10/2017, VZN č. 5/2019  

navrhujeme zmeniť v § 7 a vložiť nový § 7a , ostatné časti VZN zostávajú v platnosti nezmenené. 

Účinnosť nadobudne 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuly.   

 

Materiál bol vopred odkonzultovaný s poslancami mestského zastupiteľstva - prerokovaný na komisii 

školstva a kultúry a normotvornej komisii. 

  

  

 

 



 

 

 

M E S T O  Ž I A R  N A D  H R O N O M  
 

N á v r h  
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
č.   /2020 

 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2013 o určení výšky 
príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 7/2015, VZN 
10/2017, VZN č. 5/2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad Hronom č. XX/2020 
zo dňa : 11.06.2020 
 
 
Účinné: pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli 



Mesto  Žiar nad Hronom v súlade s ustanovením § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov úprav a zmien a v zmysle § 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších zmien a doplnkov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN), ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN č. 5/2013 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 7/2015,VZN č. 10/2017, VZN č. 
5/2019. 
  
 

Článok I 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013 o určení výšky príspevku v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 7/2015, VZN č. 
10/2017, VZN č. 5/2019 sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1. V  § 7 ods. 2 písm. b) ods.1  sa na konci za slovo „mesačne“ pripájajú slová:  

„, ak dieťa alebo žiak  počas kalendárneho mesiaca odoberie minimálne jedno hlavné jedlo.“ 

 
2. Za  § 7 sa dopĺňa § 7a  , ktorý znie: 

 

§ 7a 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov počas mimoriadneho prerušenia prevádzky v 

školských zariadeniach 

 

1. Mesto ako zriaďovateľ školských zariadení určuje výšku mesačného príspevku počas  

mimoriadneho prerušenia prevádzky:  

a) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí,  

b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času.  

 

2. Ak v čase výnimočného stavu, núdzového stavu, alebo mimoriadnej situácie bude nariadený zákaz 

prevádzky škôl a školských zariadení a minister školstva podľa § 150 ods.  8 písm. a) a b) zákona č. 

245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov rozhodne o mimoriadnom  prerušení školského vyučovania  v školách a 

prevádzky v školských zariadeniach,  mesto ako zriaďovateľ rozhodne o úhrade pomernej časti 

príspevku za obdobie mimoriadneho prerušenia prevádzky v školských zariadeniach. Pomerná časť 

úhrady príspevku bude určená v závislosti od počtu pracovných dní, počas ktorých bolo školské 

zariadenie v prevádzke.  

    

3. Zákonnému zástupcovi dieťaťa/ žiaka, ktorý uhradil príspevok v plnej výške, bude preplatok 

vrátený. Spôsob vrátenia preplatku príspevku zákonnému zástupcovi určí školské zariadenie.  

 
 

Článok II 
 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského  zastupiteľstva v Žiari 

nad Hronom č. ............... zo dňa 11.06.2020 a  nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na 

úradnej tabuli Mesta Žiar nad Hronom.   

  

 
 
V Žiari nad Hronom,  ……………….  
 
 

Mgr. Peter Antal 
     primátor 

 



 
 
 
 
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické 
osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme na adresu 
Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, elektronicky na e-mail:  
adriana.gilanova@ziar.sk alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno v 
určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie 
alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné 
podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 
 
 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
 
1. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli mesta Žiar nad Hronom  
od: 27.05.2020 
do: 10.06.2020 
 
2. Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta  Žiar nad Hronom  
od:  
do 


