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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2014
I. Mestské zastupiteľstvo v Žiline prerokovalo a schvaľuje :
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa všeobecne
záväzné nariadenie č. 12/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosti školského klubu detí

DÔVODOVÁ SPRÁVA
K NÁVRHU VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA ŽILINA,
KTORÝM SA DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 12/2012
O VÝŠKE PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV NA ČINNOSTI
ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

Zriaďovateľ 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 v súlade s ustanovením §114 ods. 6 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a
vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva všeobecne záväzné nariadenie o
výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012 zo dňa 18.06.2012 určilo výšku príspevku na
žiaka mesačne sumou 8 €. Doplnenie tohto všeobecne záväzného nariadenia umožní riaditeľovi
školy a školského zariadenia znížiť výšku príspevku na ďalšie dieťa (deti) v rodine navštevujúce
školský klub detí na 50% sumy príspevku stanoveného daným všeobecne záväzným nariadením.

Predkladaný materiál nemá dopad na rozpočet Mesta Žilina.

Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a
podľa § 6 ods. 1 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v
súlade s ustanovením §114 ods. 6 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. .... /2014,
KTORÝM SA DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 12/2012 O VÝŠKE
PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV NA ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO
KLUBU DETÍ

Článok 1
V čl. 2 sa v odseku 2 za prvú vetu dopĺňa nová veta, ktorá znie :
Za každé ďalšie dieťa z jednej rodiny zapísané v školskom klube detí uhradí zákonný zástupca
50% sumy stanovenej týmto všeobecne záväzným nariadením.
Článok 2
1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2012 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí na rozpočtový rok 2014
ostávajú nezmenené.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline
dňa ..................
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.09.2014.

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina

