
Mesto Vrútky
 
 
 Predkladacia správa

   
Určené: 

Na zasadnutie Mestskej rady vo Vrútkach dňa 07.decembra 2022 a zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva vo Vrútkach dňa 13. decembra 2022.
  
 
Názov materiálu: 

Návrh Všeobecne  záväzného  nariadenia  mesta Vrútky č. 9/2022 o zápise na plnenie 
povinnej školskej dochádzky a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
škôl a  školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrútky

Materiál obsahuje:    -   predkladacia správa
                                        -   dôvodová správa

  -    návrh VZN 

Návrh na     uznesenie :  

Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach 

s c h v a ľ u j e  Všeobecne záväzné  nariadenie  mesta Vrútky č. 9/2022 o zápise na plnenie
povinnej školskej dochádzky a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrútky

Vo Vrútkach, dňa 24.11.2022

Spracovala: Mgr. Andrea Trylčová, referát školstva

Predkladá: JUDr. Jana Rišianová, vedúca odboru služieb

                                  ................................................................



podpis predkladateľa
Dôvodová správa

Cieľom predkladaného  návrhu Všeobecne záväzného  nariadenia  č.  9/2022 o zápise

na plnenie  povinnej  školskej  dochádzky  a o určení  výšky  príspevku  na  čiastočnú  úhradu

nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrútky (ďalej  len

„VZN“)  je  prispôsobiť  samosprávnu  legislatívu  reálnym  podmienkam  v školstve,  a to

predovšetkým odzrkadlenie  nárastu miery inflácie, ktorá sa zvlášť nepriaznivo prejavuje aj

v prevádzkových podmienkach škôl a školských zariadení  a to najmä extrémnym nárastom

cien energií a cien potravín.

           Mesto predkladaným VZN pristupuje k zvýšeniu príspevku na čiastočnú úhradu

nákladov:

a) v materskej škole o 5,- € na dieťa a mesiac

b) v ŠKD o 3,- € na dieťa a mesiac

c) v ZUŠ v priemere o 2,- € v prípravnom a základnom štúdiu vo všetkých odboroch na

dieťa a mesiac

d) v CVČ v priemere o 3,- € na dieťa na mesiac

Mesto Vrútky pristupuje návrhom tohto VZN k zvýšeniu finančných pásiem na nákup

potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy,

výskumu  a športu  SR  s účinnosťou  od  1.1.2023  v školských  jedálňach  na  území  mesta

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrútky. Finančné pásma sú rozdelené na  A – na nákup

potravín  na jedno jedlo  podľa vekových kategórií  od 1.  až po 5.  pásmo a B –  na nákup

potravín  na  jedno  jedlo  podľa  vekových  kategórií  stravníkov  pre  diétne  stravovanie,

stravovanie športovcov, celoročné stravovanie a stravovanie zamestnancov školy, školských

zariadení a iných fyzických osôb od 1. až po 5. pásmo. Navrhujeme ostať v 3. pásme, ktoré sa

v porovnaní s pôvodným VZN na jednotlivé kategórie zvyšujú nasledovne:

- finančné pásmo A - na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií

stravníkov - 3.pásmo

Materská škola deti od 2-6 rokov o 0,56 centov

Základná škola žiaci od 6-11 rokov o 0,49 centov

Základná škola žiaci od 11-15 rokov o 0,60 centov

Stredná škola od 15 do 19 rokov o 0,69 centov



- finančné pásmo B - na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií

stravníkov pre diétne stravovanie, stravovanie športovcov, celoročné stravovanie

a stravovanie zamestnancov školy, školských zariadení a iných fyzických osôb –

3. pásmo 

zamestnanci školy, školských zariadení a iné fyzické osoby o 0,99 centov

- finančné pásmo B na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií

stravníkov pre diétne stravovanie, stravovanie športovcov, celoročné stravovanie

a stravovanie zamestnancov školy, školských zariadení a iných fyzických osôb –

3. pásmo 

         a) stravník – bezlepková diéta v základnej škole od 6-11 rokov, resp. I. stupeň:     o 0,54 centov

         b) stravník – bezlepková diéta v základnej škole od 11-15 rokov, resp. II. stupeň:  o 0,64 centov

         c) stravník  - bezlepková diéta v strednej škole od 15-19 rokov:                              o 0,71 centov



Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrútky č.  9/2022  o zápise na plnenie povinnej
školskej dochádzky a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrútky

Mesto Vrútky v zmysle § 6 ods. 1 a v spojení s § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov a podľa § 20, § 28, § 49, § 114, § 116, § 140 a § 142a
zákona č.  245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní  (školský zákon)  a o zmene a doplnení  niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto VZN mesta Vrútky č. 9/2022 o zápise na plnenie
povinnej  školskej  dochádzky  a o určení  výšky  príspevku  pre  školy  a školské  zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrútky.

Čl. I.
Úvodné ustanovenia

§ 1
Predmet úpravy

1. Účelom tohto VZN je upraviť podmienky zápisu na plnenie  povinnej  školskej  dochádzky
a určovanie  a uhrádzanie  príspevkov,  ako  aj  podmienky  neuhrádzania  a odpúšťania
jednotlivých príspevkov.

2. Toto  VZN  určuje  zákonným  zástupcom  detí,  žiakov,  dospelým  a zamestnancom  škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrútky:

a) výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach,

b) výšku príspevkov na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach,

c) postup pri znížení alebo odpustení príspevkov pre deti a žiakov v hmotnej núdzi podľa
príslušného zákona.

3. Zriaďovateľ mesto Vrútky (ďalej len „zriaďovateľ“) určuje výšku príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v:

a) materských školách,

b) školských kluboch detí,

c) základnej umeleckej škole,

d) centre voľného času,

e) zariadeniach školského stravovania.

Čl. II.
§ 2

Miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

1. Mesto Vrútky určuje pre základné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti miesto a čas 
zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky nasledovne: 



a)  zápis  na  plnenie  povinnej  školskej  dochádzky  vo  všetkých  základných  školách  v
zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta  sa  uskutoční  v  čase  od 14.00 do  18.00  hod.  vždy prvý
pondelok  až  piatok  v  týždni  po  1.  apríli  kalendárneho  roka,  ktorý  predchádza  začiatku
školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. V prípade, že
stanovený termín bude zhodný s veľkonočnými prázdninami,  termín zápisu sa  presúva na
nasledujúci pondelok až piatok.

 b) v osobitných závažných prípadoch môže riaditeľ školy dohodnúť so zákonným zástupcom
žiaka náhradný dodatočný termín zápisu. 

2. Presné  miesto,  dátum a  čas  konania  zápisu  oznámi  riaditeľ  školy  najneskôr  14  dní  pred
začiatkom zápisu na verejne prístupnom mieste v škole tak, aby boli splnené podmienky podľa
ods. 1 písm. a) tohto paragrafu a s prihliadnutím na minimálny zásah do priebehu výchovno-
vzdelávacieho procesu v škole.  Mesto Vrútky na svojom webovom sídle zverejní  prehľad
konkrétnych dátumov a miest  konania  zápisu detí  do 1.  ročníka v základných školách vo
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

3. Ak  bude  v  čase  konania  zápisov  pretrvávať  mimoriadna  situácia,  núdzový  stav  alebo
výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať
bez osobnej prítomnosti detí. Ak to technické podmienky umožňujú, odporúča sa komunikácia
školy so zákonnými zástupcami dieťaťa elektronickou formou, prípadne iným spôsobom, a to
v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie
hygienicko-epidemiologických opatrení.

Čl. III.
§ 3

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole

1. Zriaďovateľ  v zmysle  ustanovenia § 28 ods.  5  školského zákona určuje výšku mesačného
príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej
škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrútky takto:

a) deti od 3 do 6 rokov veku                                                                                  20,00 €

b) deti od 2 do 3 rokov veku                                                                                  22,00 €

c) dieťa umiestnené v pohotovostnej materskej škole počas letného zátvoru

v Meste Vrútky platí príspevok za 1 týždeň vo výške                                         7,00 €

2. Za dieťa do 3 rokov sa považuje dieťa do dovŕšenia 3 rokov v danom mesiaci, za ktorý sa
poplatok uhrádza. S účinnosťou od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, po dovŕšení 3 rokov
veku dieťaťa,  zákonný zástupca  dieťaťa  uhrádza  príspevok na  čiastočnú úhradu nákladov
podľa § 3 ods. 1 a) tohto VZN.

      
3. Zákonný zástupca  dieťaťa,  ktorý záväzne prihlási  dieťa do  pohotovostnej  materskej  školy

počas letného zátvoru, je povinný uhradiť príspevok do 10. júna príslušného roka.

4. Zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada riaditeľku príslušnej materskej školy o vrátenie
príspevku  v prípade  prerušenia  dochádzky  do  MŠ na  viac  ako  30  po  sebe  nasledujúcich
kalendárnych  dní  z  dôvodu  choroby  alebo  rodinných  dôvodov  najneskôr  do  30  po  sebe
nasledujúcich  kalendárnych  dní  po  uplynutí  mesiaca,  v ktorom vznikol  nárok  na  vrátenie
uhradeného  príspevku.  K žiadosti  je  potrebné  priložiť  doklad  o trvaní  choroby



a preukázateľným  spôsobom  doloženie  rodinných  dôvodov.  Mesto  rozhodne  na  základe
žiadosti  zákonného  zástupcu  dieťaťa  a príslušných  dokladov  o znížení  príp.  odpustení
príspevku. 

5. Príspevok  v materskej  škole  sa  neuhrádza  za  dieťa,  ktoré  spĺňa  podmienky  §  28  ods.  6
školského zákona.

Čl. IV.
§ 4

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v školskom klube detí

1. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 114 ods. 6 školského zákona určuje výšku príspevku na
čiastočnú úhradu na činnosť školského klubu detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrútky
takto:

a) zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školskom
klube detí, ktorý je súčasťou základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrútky
mesačne sumou 23,- €. 

2. Zriaďovateľ  školského  klubu  detí  môže  rozhodnúť  o  odpustení  príspevku,  ak  zákonný
zástupca o to písomne požiada  a predloží  doklad o tom, že je členom domácnosti  ktorej  sa
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Čl. V.
§ 5

   Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej
umeleckej škole

1. Zriaďovateľ  v zmysle  ustanovenia § 49 ods.  4  školského zákona určuje výšku mesačného
príspevku  na  čiastočnú  úhradu  výdavkov  na  štúdium  v Základnej  umeleckej  škole  Frica
Kafendu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrútky takto: 

 ¹

prípravné štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky z MŠ Vrútky
                   ²   prípravné štúdium pre žiakov primárneho vzdelávania (prvého stupňa ZŠ)

2. Základná umelecká škola Frica Kafendu vyberá príspevok na úhradu nákladov spojených so
štúdiom mesačne.

Výška mesačného
príspevku 

Prípravné
štúdium

Základné
štúdium

Štúdium pre
dospelých

Rozšírené
vyučovanie

Štúdium pre
hendikepovaných

žiakov DSS
  Hudobný odbor ¹ PŠ   0,00 €

² PŠ   6,00 €
9,00 € 40,00 € 9,00 € -

  Výtvarný odbor ¹ PŠ   0,00 €
² PŠ   5,50 €

6,00 € 40,00 € 6,30 € 4,00 €

  Tanečný odbor ¹ PŠ   0,00 €
² PŠ   5,50 €

6,00 € 40,00 € 6,30 € 4,00 €

      Literárno-
dramatický odbor

¹ PŠ   0,00 €
² PŠ   5,50 €

6,00 € 40,00 € 6,30 € 4,00 €



3. Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o odpustení príspevku, ak plnoletý
žiak  alebo  zákonný  zástupca  neplnoletého  žiaka  o to  písomne  požiada  a predloží  doklad
o tom, že je členom domácnosti ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Čl. VI.
§ 6

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného
času

1. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 116 ods. 6 školského zákona určuje výšku príspevku na
čiastočnú  úhradu  nákladov  spojených  s činnosťou  Centra  voľného  času  DOMINO
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrútky mesačne takto:

       
a) zákonný  zástupca  na  dieťa  od  5  rokov  veku  do  dovŕšenia  15  rokov  veku  s trvalým

pobytom na území mesta Vrútky, pričom je dieťa prihlásené na jednu záujmovú činnosť
k 15.  septembru  príslušného kalendárneho roka  a súčasne  zákonný zástupca  odovzdal
písomné  čestné  vyhlásenie  na  započítanie  dieťaťa  do  zberu  údajov  pre  zriaďovateľa
centra voľného času, sumou 3,00 €,

b) zákonný  zástupca  na  dieťa  od  5  rokov  veku  do  dovŕšenia  15  rokov  veku  s trvalým
pobytom na území mesta Vrútky za každú ďalšiu záujmovú činnosť, alebo ak zákonný
zástupca neodovzdal písomné čestné vyhlásenie na započítanie dieťaťa do zberu údajov
pre zriaďovateľa centra voľného času, sumou 2,00 €,

c) zákonný zástupca na dieťa od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku bez trvalého
pobytu   na  území  mesta  Vrútky  alebo dieťa  prihlásené  po  15.  septembri  príslušného
kalendárneho roka za každú záujmovú činnosť sumou 6,50 €,

d) ak  zákonný  zástupca  odovzdá  vzdelávací  poukaz  centru  voľného  času,  upúšťa  sa  od
príspevku za jednu záujmovú činnosť podľa písm. a) tohto paragrafu,

e) osoba umiestnená v Domove sociálnych služieb a vykonáva záujmovú činnosť v centre
voľného času sumou 1,20 €.

2.  Zriaďovateľ  centra  voľného času  môže rozhodnúť o odpustení  príspevku, ak zákonný
zástupca  žiaka o to  písomne požiada  a predloží  doklad o tom,  že je  členom  domácnosti
ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Čl. VII.
Zariadenie školského stravovania

§ 7
Školská jedáleň

1. Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je mesto Vrútky poskytuje  stravovanie podľa
odporúčaných  výživových  dávok,  materiálno-spotrebných  noriem  a receptúr  pre  školské
stravovanie  podľa  vekových  skupín  stravníkov  vydaných  Ministerstvom  školstva,  vedy,
výskumu a športu SR pre:



a) deti materských škôl,

b) žiakov základných škôl,

c) zamestnancov škôl a školských zariadení,

d) iné fyzické osoby so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva.

§ 8
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni

1. Stravník (dieťa,  žiak  alebo dospelá  osoba)  stravujúci  sa  v školskej  jedálni  zriadenej  mestom
Vrútky uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni vo výške nákladov na
nákup  potravín  na  jedno  jedlo,  ktorý  sa  stanovuje  ako  predajná  cena  podľa  druhu  jedla
a vekových kategórií nasledovne:

               -  finančné pásmo A na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií    
                  stravníkov 3. pásmo 

a. stravník v materskej škole od 2 – 6 rokov                                            2,10 € 

        z toho: desiata 0,50 €, obed 1,20 € a olovrant 0,40 €
b. stravník v základnej škole od 6-11 rokov (resp. žiak I. stupňa)           1,70 €

c. stravník v základnej škole od 11-15 rokov (resp. žiak II. stupňa)        1,90 €

d. stredoškolák                  2,10 €

                   -  finančné  pásmo B na  nákup potravín na  jedno jedlo  podľa vekových kategórií     
                      stravníkov pre diétne stravovanie, stravovanie športovcov, celoročné stravovanie   
                      a stravovanie  zamestnancov  školy, školských  zariadení  a  iných fyzických osôb 
                      3.  pásmo

e. zamestnanci školy, školských zariadení a iné fyzické osoby                2,40 €

         a režijných nákladov podľa § 8 ods. 2 tohto VZN.

2. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku príspevku na
úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v školskej jedálni takto:

a. stravník v materskej škole       0,55 €

b. stravník v základnej škole od 6-11 rokov (resp. žiak I. stupňa)       0,55 €

c. stravník v základnej škole od 11-15 rokov (resp. žiak II. stupňa)       0,55 €

d. stredoškolák                    0,55 €

e. zamestnanci školy, školských zariadení a iné fyzické osoby              0,55 € 

3.  Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa zníži
o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného



právneho predpisu1, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy za každý deň, v ktorom sa dieťa
zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu. Zákonný zástupca je
povinný uhrádzať za stravu finančné prostriedky vo výške rozdielu medzi poskytnutou dotáciou na
podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a výške nákladov na nákup potravín a režijných
nákladov podľa § 8 ods. 1 a 2 tohto VZN.

4.  Príspevok  zákonného  zástupcu  žiaka  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  v školskej  jedálni  sa  zníži
o výšku poskytnutej  dotácie  na  podporu  výchovy k stravovacím návykom žiaka  podľa  osobitného
právneho  predpisu,  ktorý  sa  zúčastnil  vyučovania  v základnej  škole  a odobral  stravu.  Zákonný
zástupca je povinný uhrádzať za stravu finančné prostriedky vo výške rozdielu medzi poskytnutou
dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a výške nákladov na nákup potravín
a režijných nákladov podľa § 8 ods. 1 a 2 tohto VZN.

5.  Zákonný  zástupca  dieťaťa  alebo  žiaka,  ktorého  zdravotný  stav  podľa  posúdenia  lekára  so
špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore vyžaduje osobitné stravovanie podľa materiálno-
spotrebných  noriem  a receptúr  pre  diétne  stravovanie  vydané  ministerstvom  školstva,  uhrádza
príspevok vo výške nákladov na nákup potravín na jedno diétne jedlo, ktorý sa stanovuje podľa druhu
jedla a vekových kategórií v Školskej jedálni na Ul. M. R. Štefánika nasledovne:

                    -  finančné  pásmo B na  nákup potravín na  jedno jedlo  podľa vekových kategórií    
                      stravníkov pre diétne stravovanie, stravovanie športovcov, celoročné stravovanie   
                      a stravovanie  zamestnancov  školy, školských  zariadení  a  iných fyzických osôb 
                      3. pásmo

a. stravník – bezlepková diéta v základnej škole od 6-11 rokov, resp. I. stupeň 2,00 €

b. stravník – bezlepková diéta v základnej škole od 11-15 rokov, resp. II. stupeň: 2,20 €

c. stravník  - bezlepková diéta v strednej škole od 15-19 rokov:                               2,40 €

a režijných nákladov podľa § 8 ods. 2 tohto VZN.

6.  Príspevok  zákonného  zástupcu  žiaka  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  v školskej  jedálni  sa  zníži
o výšku poskytnutej  dotácie  na  podporu  výchovy k stravovacím návykom žiaka  podľa  osobitného
predpisu,  ktorý  sa  zúčastnil  vyučovania  v základnej  škole  a odobral  stravu.  Zákonný  zástupca  je
povinný uhrádzať za stravu finančné prostriedky vo výške rozdielu medzi poskytnutou dotáciou na
podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a výške nákladov na nákup potravín a režijných
nákladov podľa § 8 ods. 2 a 5 tohto VZN.

Čl. VIII
§ 9

Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov počas prerušenia vyučovania na
školách a prerušenia prevádzky školských zariadení

1. Ak dôjde k prerušeniu vyučovania na škole bez náhrady štúdia inou formou, alebo k prerušeniu
prevádzky školského zariadenia,  mesto Vrútky rozhodne o úhrade pomernej  časti  príspevku alebo
rozhodne o odpustení príspevku za obdobie  mimoriadneho prerušenia školského vyučovania na škole
a mimoriadneho prerušenia prevádzky v školskom zariadení.  Pomerná časť úhrady príspevku bude

1 Zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov.



určená  v závislosti  od  počtu pracovných dní, počas ktorých bolo prerušené vyučovanie na škole bez
náhrady štúdia inou formou alebo bola prerušená prevádzka školského zariadenia. 

2.  Ak vznikne situácia,  že zákonný zástupca uhradil  príspevok v plnej  výške,  škola alebo školské
zariadenie určí spôsob vrátenia preplatku príspevku zákonnému zástupcovi.

§ 10
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

1.  Nadobudnutím  účinnosti  tohto  Všeobecne  záväzného  nariadenia  sa  ruší  Všeobecne  záväzné
nariadenie č. 1/2021 o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky a o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov škôl  a školských zariadení  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta  Vrútky,
vrátane jeho dodatkov a príloh.

2.  Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2022 o zápise na plnenie povinnej školskej  dochádzky
a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Vrútky bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. ............. dňa .............
a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2023.

                                            Mgr. Branislav Zacharides
           primátor mesta


