
Návrh 

Obecné zastupiteľstvo obce Malá Ida v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 6 ods. 24 

zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 28 a § 114 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prijalo nasledovné 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 o určení výšky finančných príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školách a  školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Malá Ida 

(ďalej len ,,VZN”) 

 

 

 

Dátum začatia pripomienkového konania:.................................................................................... 

Dátum ukončenia pripomienkového konania:.............................................................................. 

Schválené obecným zastupiteľstvom v Malej Ide, dňa .........., Uznesením č. ................... /2021 

Platnosť:................................................................................, dňom vyvesenia na úradnej tabuli 

Účinnosť:............................................, 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Malá Ida 

 

Pripomienky je možné zaslať:  

- poštou alebo osobne na adresu: Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20, Malá Ida 

 

 



PRVÁ ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

§ 1 

Úvodné ustanovenia a predmet  

1. Toto VZN určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu 

a vzdelávanie v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec 

Malá Ida. 

§ 2 

Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach 

1. V školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Malá Ida sa 

uhrádzajú tieto príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie: 

a. príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

b. príspevok na činnosť školského klubu detí. 

DRUHÁ ČASŤ 

PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH  

A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH 

§ 3  

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 

výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 15 eur. 

 

2. Príspevok sa uhrádza do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa 

príspevok uhrádza. 

§ 4 

Výška, termín a spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

1. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza: 

a. za dieťa, ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky; 

b. za dieťa, ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu; 

c. za dieťa, ktorého zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad 

o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke 

v hmotnej núdzi. 

 

2. Príspevok na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza: 

a. za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin; 

b. ak bola prerušená prevádzka zapríčinená obcou alebo inými závažnými 

dôvodmi; 

c. za dieťa, ktoré ma prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po 

sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby preukázateľným 

spôsobom – predloženie potvrdenia od lekára; 

d. za dieťa, ktoré ma prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po 

sebe nasledujúcich kalendárnych dní z rodinných dôvodov preukázateľným 



spôsobom - čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o rodinných dôvodoch 

prerušenia dochádzky do materskej školy. 

 

3. Konkrétnu výšku príspevku podľa § 4 ods. 2 písm. a) tohto VZN oznámi zákonnému 

zástupcovi riaditeľ materskej školy, do ktorej je dieťa na základe rozhodnutia prijaté. 

Pre určenie výšky príspevku je rozhodujúce písomné vyhlásenie zákonného zástupcu, 

v ktorom preukázateľne a záväzne prejaví záujem o dochádzku dieťaťa počas letných 

prázdnin a uvedie, v ktorých týždňoch počas letných prázdnin bude dieťa materskú 

školu navštevovať. 

 

4. Pomernú časť určeného príspevku, ktorý je povinný zákonný zástupca zaplatiť pri 

prerušení prevádzky materskej školy podľa § 4 ods. 2 písm. b) tohto VZN je suma 1 

euro mesačne na jedno dieťa. 

§ 5 

Príspevok na činnosť školského klubu detí 

1. Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na činnosť školského klubu detí (,,ďalej len 

ŠKD”) mesačne za jedno dieťa sumou vo výške 8 eur. 

 

2. Ak bola prerušená prevádzka ŠKD zapríčinená obcou alebo inými závažnými 

dôvodmi najmä v prípade mimoriadneho porušenia prezenčného vyučovania, zákonný 

zástupca je povinný zaplatiť pomernú časť určeného príspevku, a to vo výške 1 euro 

mesačne na jedno dieťa. 

 

3. Príspevok na činnosť ŠKD môže zriaďovateľ znížiť alebo odpustiť na dieťa, ktorého 

zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom 

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného 

predpisu.  

 

4. Príspevok sa uhrádza do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa 

príspevok uhrádza. 

 

TRETIA ČASŤ 

SPOLOČNÉ, ZÁVEREČNÉ, ZRUŠOVACIE USTANOVENIA 

§ 6 

Úhrada príspevkov 

1. Zákonný zástupca je povinný uhradiť príspevok spôsobom a za podmienok 

ustanovených týmto VZN. 

 

2. Riaditeľ je povinný účinné VZN zverejniť na webovom sídle školy a v priestoroch 

školy. 

 



3. Riaditeľ je povinný na stretnutí zákonných zástupcov a rodičov detí informovať 

o výške príspevkov uhrádzaných zákonnými zástupcami. 

§ 7 

Záverečné ustanovenia 

1. Na tomto VZN  sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v ............................ dňa ................ 

uznesením č. ............................... . 

 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2021. 

 

3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN stráca platnosť Všeobecne záväzné nariadenie č. 

1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Malá Ida. 

 

V Malej Ide, dňa ............... 

PaedDr. Jana Kallová 

Starostka obce 

 


