
MESTO PRE VŠETKÝCII

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

Materiál číslo Z2020_085

SPRÁVA
pre zasadnutie mestského zastupitelstva v Liptovskom Mikuláši

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č.

.I2O2OIVZN, ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné

nariadenie Č. IOÍ2OI7NZN, o určení výšky príspevku na

čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských

zariadeniach a o prijímaní diet‘at‘a do materskej školy,

o zápise dieťat‘a na plnenie povinnej školskej dochádzky

v základnej škole v znení VZN Č. 812019NZN zo dňa 20. 06.

2019

LI PTOVS KÝ
MIKULÁŠ

Bod rokovania:

Dátum rokovania 25. 06. 2020 Dátum spracovania 12. 06. 2020
MsZ: materiálu:

Materiál obsahuje: 1. Dóvodová správa

2. Všeobecne záväzné nariadenie

Predkladateľ: PaedDr. Marta Gerbocová, Podpis predkladatel‘a:
vedúca OS /

Spracovatel‘: PaedDr. Marta Gerbocová, Podpis spracovateľa:
vedúcaOS J

Prizvaní:

Počet strán: 6 Počet príloh: O



Dóvodová správa

Určovanie príspevkov:

• na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťat‘a v materskej škole,

• na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základných umeleckých školách

• na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí,

• na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra vol‘ného času

• na režijné náklady a podmienky úhrady v zariadení školského stravovania (v

školskej jedálni alebo vo výdajnej školskej jedálni)

je v kompetencii zriad‘ovatel‘ov.

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“):

• 28 ods. 5: Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú

úhradu výdavkov za pobyt diet‘at‘a v materskej škole zriadenej obcou určí

zriad‘ovateľ všeobecne záväzným nariaden ím,

• 49 ods. 4: Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na

štúdium v základných umeleckých školách zriadených obcou alebo

samosprávnym krajom určí zriad‘ovatel‘ všeobecne závázným nariadením,

• 114 ods. 6: Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na

činnosti školského klubu detí, určí všeobecne záväzným nariadením obec,

ktorá je jeho zriad‘ovatel‘om,

• 116 ods. 6: Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na

činnosti centra vol‘ného času, ktorého zriad‘ovatel‘om je obec alebo

samosprávny kraj, určí zriad‘ovatel‘ všeobecne záväzným nariadením,

• 140 ods. 10 a 141 ods. 6: Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,

výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej

jedálni/výdajnej školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec alebo

samosprávny kraj, určí zriad‘ovatel‘ všeobecne záväzným nariadením.

Vláda SR vyhlásila počnúc dňom 12.03.2020 mimoriadnu situáciu z dóvodu

ohrozenia verejného zdravia. Dňa 12. 3. 2020 bob vydané opatrenie Úradu

verejného zdravotníctva SR Č. OLP/2576/2020, podl‘a ktorého sa s platnosťou od 13.

3. 2020 do odvolania zakazuje prevádzka zaríadení pre deti a mládež (dövod -

šírenie respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-1 9).



Následne ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR v dósledku ohrozenia

života a zdravia detí, žiakov a zamestnancov škól a školských zariadení na základe

rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je

zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom

COVID-19 prerušila vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16.

marca 2020 do 29. marca 2020 vrátane. V nadváznosti na uvedené minister školstva,

vedy, výskumu a športu SR B. Gröhling rozhodnutím zo dňa 26. marca 2020

mimoriadne prerušil školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení

od 30. marca 2020 do odvolania.

Školský zákon neupravuje uhrádzanie vyššie uvedených príspevkov v čase

prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu či prevádzky školských zariadení.

Výnimkou je príspevok za pobyt diet‘at‘a v materskej škole: 28 ods. 7 písm. b)

znie“ Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriad‘ovatel‘a sa neuhrádza

za diet‘a, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo

bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriad‘ovateľom alebo mými

závažnými dóvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú čast‘

určeného príspevku.“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ponechalo problematiku

vyberania príspevkov (uvedených na začiatku dóvodovej správy) v kompetencii

zriad‘ovateľov. V usmernení vo ved určovania príspevkov uvádza: Je v plnej

kompetencii zriaďovateľov či, a v akej miere pri vyberaní predmetných príspevkov

zohl‘adnía výnimočnost‘ situácie spojeno] s opatrením hlavného hygienika SR

nadväzujúceho na opatrenia praté Ústredným krízovým štábom v súvislosti s

pandémiou spósobenou koronavírusom CO VID-l 9.

Zriaďovatel‘ móže prostredníctvom VZN nešit‘ aj situácie, ktoré vzniknú prerušením

výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoniadnej situácle.“

Od 16. marca do 1. júna bob ceboplošne prerušené školské vyučovanie

a prevádzka školských zariadení. Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a

športu číslo: 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. mája 2020 umožnilo zriad‘ovatel‘om

obnovit‘ školské vyučovanie v materských a základných školách a obnovit‘ prevádzku

školských klubov detí a zariadení školského stravovania. Rozhodnutím primátora

mesta zo dňa 28. mája 2020 bob obnovené školské vyučovanie vo všetkých



materských a základných školách (nultý, 1. — 5. ročník) v zriad‘ovatel‘skej pósobnosti

mesta ako aj prevádzka školských klubov detí a zariadení školského stravovania.

Školy a školské zariadenia bolí otvorené v režime a za podmienok, ktoré

rešpektujú opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinných od 1. júna 2020, a

to hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra

školstva, vedy, výskumu a športu.

Medzi takéto opatrenia patrilo aj to, že deti bob možné umiestnit‘ v materskej

škole do skupín s počtom najviac 15 detí a v základnej škole do skupín s počtom

najviac 20 žiakov.

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/12614:1-

A21 10 zo dňa 9. júna 2020 zrušilo limity počtu detí/žiakov v skupinách (s účinnost‘ou

od 15. júna 2020) a umožnilo zriad‘ovatel‘om obnovit‘ školské vyučovanie v

základných umeleckých školách a obnovit‘ prevádzku centier vol‘ného času (s

účinnosťou od 10. júna 2020). Rozhodnutím primátora mesta zo dňa 12. 06. 2020

bola obnovená prevádzka Centra vol‘ného času a školské vyučovanie v Základnej

umeleckej škole J. L. Bellu s účinnost‘ou od 15. júna 2020.

Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v materských školách sa

považuje za zachované, ak zákonný zástupca diet‘aťa neprejaví záujem o výchovu

diet‘at‘a v škole z dóvodu obavy o zdravie diet‘at‘a alebo ak zákonný zástupca diet‘at‘a

prejaví záujem o výchovu diet‘at‘a v škole, ale diet‘a nie je možné umiestnit‘ z

kapacitných dóvodov.

Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v základných školách sa

považuje za zachované, ak ide o žiakov nultých, prvých až piatych ročníkov

základ nej školy a zákonný zástupca neprejaví záujem o výchovu a vzdelávanie žiaka

v škole z dóvodu obavy o zdravie žiaka alebo ide o žiakov nultých, prvých až piatych

ročníkov základnej školy, zákonný zástupca prejaví Záujem o výchovu a vzdelávanie

žiaka v škole, ale žiaka nie je možné umiestnit‘ z kapacitných dóvodov.

Minister školstva avizoval obnovenie školského vyučovania v základných

školách aj pre žiakov 6. — 9. ročníka od 22. júna 2020. Avšak stále na báze

dobrovol‘nosti.

Považujeme za neopodstatnené požadovat‘ platen ie mesačných príspevkov

na čiastočnú úhradu nákladov v plnej výške za tie služby, ktoré nebolo a nie je

možné poskytovat‘ (pobyt diet‘at‘a v MŠ, činnost‘ ŠKD, činnost‘ CVČ, poskytovanie



stravovania v ŠJ/VŠJ). Preto navrhujeme doplnit‘ VZN Č. 1OI2O17NZN o osobitné

ustanovenia platné v čase prerušenia školského vyučovania a prerušenia prevádzky

školských zariadení počas trvania krízovej situácie spósobenej ochorením COVID —

19.

Základná umelecká škola J. L. Bellu začala rozbiehať vzdelávanie dištančnou

formou už 23. marca 2020 a od 30. marca 2020 ho plnohodnotne zabezpečovala.

Vzt‘ahujú sa na ňu podobné usmernenia ako na hodnotenie žiakov základných škól

v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania (Rozhodnutie ministra

školstva zo dňa 30. 4. 2020: Rozhodnutie o hodnotení, organizácli záverečnej skúšky

a pr(jímacom konaní žiakov základných umeleckých škál v čase mimoriadnej situácle

v školskom roku 2019/2020). Ztohto dövodu navrhujeme ponechat‘ výšku

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej

umeleckej škole v plnej výške, t.j. na vyučovanie žiaka 7,00 € mesačne a na

vyučovanie dospelých 11,50 € mesačne

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a špor[u číslo: 2020/12033:2-

A2110 zo dňa 28. mája 2020 umožnilo zriad‘ovatel‘om, s účinnost‘ou od 1. júna 2020,

obnovit‘ školské vyučovanie v základných umeleckých školách na účel individuálneho

vyučovania s jedným žiakom. S účinnosťou od 8. júna 2020 bob rozhodnutím

primátora mesta zo dňa 5. júna 2020 obnovené individuálne vyučovanie s jedným

žiakom aj v ZUŠ J. L. Bellu (prezenčná forma).

S účinnost‘ou od 15. júna 2020 bob rozhodnutím primátora mesta zo dňa 12.

júna 2020 obnovené školské vyučovanie vZUŠ J. L. Bellu, t.j. aj skupinová nielen

individuálna forma.

Nad‘alej pokračuje dištančné vzdelávanie pre žiakov, ktorí sa nezúčastňujú

výchovno-vzdelávacieho procesu priamo v škole.



Návrh
Mesto Liptovský Mikuláš podia ustanovenia 6 ods. I a 11 ods. 4 písm. g) zákona
Č. 369/1 990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podl‘a 28 ods.
5, 49 ods. 4, 114 ods. 6, 116 ods. 6, 140 ods. 10 a 141 ods. 6 zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskoršĺch predpisov (d‘alej ako „školský zákon“) vydáva
toto

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš
Č I2O2ONZN,

ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie Č. IOI2OI7NZN,
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a v školských zariadeniach a o prijímaní diet‘at‘a do materskej školy, o zápise
diet‘at‘a na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v znení VZN
Č. 81201 9NZN zo dňa 20. 06. 2019 (účinnost‘ od 01. 09. 2019)

Čl.1
Všeobecne závázné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš Č. 10/2O17NZN,

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských
zariadeniach a o prijímaní diet‘at‘a do materskej školy, o zápise diet‘at‘a na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základ nej škole (d‘alej len „nariadenie“) v znení VZN Č.
8/2O19NZN zo dňa 20. 06. 2019 sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. Za Čiánok 7 sa vkladá nový článok 8, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Článok 8
OSOBITNÉ USTANOVENIA

(1)Ak je počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo
výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
prerušená prevádzka školských zariadení a/alebo je prerušené vyučovanie
v školách, je výška príspevkov určených v tomto nariadení počnúc dňom 1.
4. 2020 stanovená nasledovne:

a) ak je prerušená prevádzka školských zariadení a/alebo
vyučovanie v školách počas celého kalendárneho mesiaca, je výška
určených príspevkov v zmysle tohto nariadenia 0,00 €‚

b) ak je prerušená prevádzka školských zariadení a/alebo
vyučovanie v školách len v niektoré dni kalendárneho mesiaca, uhrádza
zákonný zástupca alebo dospelá osoba pomernú čast‘ určeného príspevku.

(2) Ak je v základnej umeleckej škole v období prerušenia prevádzky
školských zariadení a/alebo prerušenia vyuČovania v školách zabezpečené



dištančné vzdelávanie, uhrádza zákonný zástupca žiaka a dospelá osoba
plnú výšku určeného príspevku.“

2. Póvodný článok 8 sa označuje ako článok 9

ČI.2
1. Mestské zastupitel‘stvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne

záväznom nariadení dňa 25.06.2020.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnost‘ dňom vyvesenia na

úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudne účinnost‘ pätnástym dňom od

vyvesenia na úrad nej tabuli mesta Liptovský Mikuláš.

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta




