
 

 

  

 
 

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE Č. 541, 

 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 521, ktorým sa určujú výšky príspevkov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Trnava. 

 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67  

a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. h) a podľa § 6 ods. 

1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 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 a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, 

§ 114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 10, § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove  

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým 

sa mení a dopĺňa VZN č. 521, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava. 

 

Čl. 1 

 

Dopĺňa sa nový článok 7a s nasledovným znením: 

 

Čl. 7a 

 

Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa  

v materskej škole, na režijné náklady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni, 

na činnosti školského klubu detí, na činnosti centra voľného času, na štúdium  

v základných umeleckých školách, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava počas 

prerušenia vyučovania a zatvorenia škôl a školských zariadení, ktoré vydá príslušný 

orgán na základe vyhlásenia krízovej situácie, mimoriadnej situácie, núdzového stavu, 

výnimočného stavu, vojnového stavu alebo vypovedania vojny. 

 

V prípade prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach alebo v prípade 

uzatvorenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava na základe 

rozhodnutia príslušných orgánov vyplývajúcich z vyhlásenia krízovej situácie, mimoriadnej 

situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu alebo vypovedania vojny, 

môže zriaďovateľ znížiť výšku všetkých mesačných príspevkov zákonných zástupcov 
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uvedených v článku 7 VZN č. 521 až na hodnotu 0 eur od dňa vyhlásenia prerušenia 

vyučovania alebo uzatvorenia škôl a školských zariadení. 

Od dňa vyhlásenia prerušenia vyučovania alebo uzatvorenia škôl a školských zariadení 

sa zaplatená alikvotná časť mesačného príspevku zákonného zástupcu presunie na najbližšie 

obdobie, kedy sa ukončí prerušenie vyučovania alebo uzatvorenia škôl a školských zariadení. 

Ak zákonný zástupca nepozastaví platbu mesačných príspevkov do škôl a školských 

zariadení, tak zaplatenie každého ďalšieho mesačného príspevku zákonným zástupcom počas 

prerušenia vyučovania a uzatvorenia škôl a školských zariadení sa bude presúvať na obdobie, 

kedy sa ukončí prerušenie vyučovania alebo uzatvorenia škôl a školských zariadení bez 

ohľadu na to, či počas tohto obdobia nastane prechod na nový školský rok. V takom prípade 

bude zákonný zástupca informovaný najneskôr ku koncu školského roka, t. j. do 31.8. 

príslušného kalendárneho roka, o výške finančných prostriedkov, ktorú si prenesie na ďalší 

školský rok. 

Zákonný zástupca má právo požiadať o vrátenie zaplatených mesačných príspevkov 

ku koncu školského roka, t. j. do 31.8. príslušného kalendárneho roka. Škola a školské 

zariadenie bude ku koncu príslušného školského roka zasielať nevyčerpané mesačné 

príspevky na bankový účet len zákonným zástupcom detí a žiakov škôl a školských zariadení, 

ktoré v ďalšom školskom roku nebudú navštevovať príslušnú školu alebo školské zariadenie. 

Výška mesačných príspevkov sa môže zmeniť na základe písomnej žiadosti riaditeľa 

školy a riaditeľa školského zariadenia zriaďovateľovi na pôvodnú sumu len v prípade, ak táto 

škola a školské zariadenia poskytuje náhradný spôsob výučby. Tento príspevok môžu školy 

a školské zariadenia vyberať len od zákonných zástupcov tých žiakov, ktorí sa preukázateľne 

zúčastnili náhradnej formy vyučovacieho procesu a zákonní zástupcovia budú o tejto 

skutočnosti oboznámení.  

 

Čl. 2  

Účinnosť 

 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2020. 

 

                       

 

 

          

 

 

                               JUDr. Peter Bročka, LL.M.,v.r. 

                                 primátor mesta Trnava 
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