MESTO ŽIAR NAD HRONOM

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 5/2020
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
zo dňa : 11.06.2020

Mestského

zastupiteľstva

Účinné: pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli

Žiar

nad

Hronom

č.

53/2020

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.53/2020 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: 12.06.2020
do: 26.06.2020

