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     Doplnok č. 1 
 

k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE mesta Handlová č. 4/2019 
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová  
 
 
schválené :  30.03.2020  
účinnosť:  01.04.2020 
 
Mesto Handlová  podľa § 6 ods.1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

vydáva 
 

Doplnok č. 1 k Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o výške mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení (ďalej VZN) 

 
 

§ 1 
Predmet úpravy 

                                                                                                                 
V § 2 Výška príspevku v základnej umeleckej škole sa dopĺňa odsek 2 v tomto znení: 

 
2. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v základnej umeleckej škole 

(ZUŠ) sa neuhrádza za žiaka, ktorému nebola poskytnutá výučba pri prerušení prevádzky  
ZUŠ zapríčinenej zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. 

 
 V § 3 Výška príspevku v školskom klube detí sa dopĺňa odsek 2 v tomto znení: 

 
2. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v školskom klube detí (ŠKD) sa 

neuhrádza za žiaka, ktorý  nedochádzal do ŠKD pri prerušení prevádzky  ŠKD zapríčinenej 
zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. 

 
V § 4 Výška príspevku v centre voľného času sa dopĺňa odsek 8 v tomto znení: 

 
8. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v centre voľného času (CVČ) 

sa neuhrádza za žiaka, ktorý  nedochádzal do CVČ pri prerušení prevádzky CVČ zapríčinenej 
zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. 

 
 V § 5 Výška príspevku v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni sa dopĺňa odsek 4 a 5 
v tomto znení: 

 
4. Výška  príspevku v školskej jedálni, ktorú  uhrádza zákonný zástupca dieťaťa a žiaka ako 

príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni vo výške nákladov na nákup 
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky na 
jedno jedlo v školskej jedálni a režijné náklady sa neuhrádza ak dieťa alebo žiak nedochádzal 
do materskej alebo základnej školy pri prerušení prevádzky zapríčinenej zriaďovateľom alebo 
inými závažnými dôvodmi. 
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5. Výška príspevku v školskej jedálni pre iných stravníkov sa neuhrádza pri prerušení prevádzky 
zapríčinenej zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. 

 
 

§ 2 
 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Toto  VZN  schválilo  Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová dňa 30.03.2020 
 
2. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu s súvislosti s ochorením COVID-19  na území Slovenskej 

republiky a prijatými opatreniami Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky v zmysle § 6 
ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení nebol pri Doplnku č. 1 použitý postup podľa 
§ 6 ods. 3, ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení . 

 
3. Tento Doplnok č. 1 nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia a vyvesenia na úradnej tabuli 

mesta Handlová. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Mgr. Silvia Grúberová 
                                                                                                primátorka mesta  
 
 
V Handlovej dňa 30.03.2020 


