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PRIMÁTORKA MESTA HANDLOVÁ 

 
 

                                         Poslanci Mestského zastupiteľstva v Handlovej 
NÁMESTIE BANÍKOV 7 

972 51 HANDLOVÁ 

 
V Handlovej dňa 18. 06. 2021 

    

    
 

Vec:  Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Handlová o výške 
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Handlová 
 
Názov: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová (ďalej aj ako „Všeobecne 
záväzné nariadenie“). 
 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia zverejnený na úradnej tabuli: 09. 06. 2021  
 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia zverejnený na internetovej stránke: 09. 06. 2021 
 
Lehota pre podávanie pripomienok do: 18. 06. 2021 
 
V súlade s ustanovením § 6 ods. 6 a 7 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov sa poslancom Mestského zastupiteľstva v Handlovej predkladá vyhodnotenie pripomienok k 
návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Handlová o výške mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová. 
 
 
1. Pripomienka p. JUDr. Zuzany Hujsiovej, trvale bytom Bojnice. Uplatnená ústne, dňa 16. 06. 2021 o 

11:00 hod.  
 
Podstata pripomienky:  
Pripomienka k § 5 „Výška príspevku v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni“ ods. 4: Do 
medzirezortného pripomienkového konania bola zaradená novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách 
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Novelou sa rozširuje 
skupina detí, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. 
Ide o skupinu detí, ktorých obaja rodičia, resp. osoby, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti 
rozhodnutím súdu, spĺňajú niektorú z podmienok ustanovených v § 4 ods. 3 písm. c). Predpokladaná 
účinnosť je od 01. 08. 2021. Návrh zákona k dnešnému dňu nebol prerokovaný v Národnej rade 
Slovenskej republiky. 
 
Novelou sa v § 4 ods. 3 dopĺňa o písmeno c), ktoré znie: 
„c) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu, na ktoré nemožno 
poskytnúť dotáciu podľa písmena a) alebo písmena b) a ktorého rodič alebo fyzická osoba, ktorej je 
dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, je: 
1. poberateľ starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku,  
2. poberateľ výsluhového dôchodku, ak dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, alebo     

invalidného výsluhového dôchodku, 
3. poberateľ peňažného príspevku na opatrovanie alebo 
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4. vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie.“. 
 

Pôvodné znenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia sa vzťahuje na zákonných zástupcov detí 
navštevujúcich materskú školu a  žiakov v ročníkoch 0. až 9., ktoré žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje 
pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.  
 
Návrh pôvodného znenia: 
„4. Zákonný zástupca dieťaťa navštevujúceho materskú školu, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa 
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima alebo žiaka 
v ročníkoch 0. až 9., ktorý žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej 
príjem je najviac vo výške životného minima, hradí rozdiel medzi schválenou hodnotou príspevku 
zákonného zástupcu dieťaťa na deň a poskytnutou dotáciou od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, 
po predložení dokladu o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej 
núdzi. Zákonný zástupca zároveň uhrádza príspevok na režijné náklady bez ohľadu na to, koľko dní v 
mesiaci sa dieťa prestravuje.“ 
 
Návrh nového znenia: 
„4. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje zákonnému  zástupcovi 
dieťaťa navštevujúceho materskú školu alebo žiaka v ročníkoch 0. až 9. podľa § 4 zákona č. 544/2010 
Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších 
predpisov. Zákonný zástupca hradí rozdiel medzi schválenou hodnotou príspevku na deň a poskytnutou  
dotáciou. Zákonný zástupca zároveň uhrádza príspevok na režijné náklady bez ohľadu na to, koľko dní 
v mesiaci sa dieťa prestravuje.“ 
 
Vyhodnotenie pripomienok: Vyhovené.  
 
Odôvodnenie: Schválením navrhovaných zmien zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, by určenie výpočtu 
príspevku na stravovanie uvedeného v pôvodnom znení navrhovaného ustanovenia Všeobecne 
záväzného nariadenia neobsiahlo všetky zákonom oprávnené osoby k čerpaniu dotácie. Uvedená 
zmena návrhu Všeobecne záväzného nariadenia zároveň nie je v rozpore s platným a účinným znením  
ku dňu 01. 08. 2021 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.  
 
Z uvedeného dôvodu bolo pripomienke vyhovené a zmeny boli zapracované. 

 
Vyhodnotenie vykonal: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta Handlová  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Silvia Grúberová 
        primátorka mesta Handlová 


