
Návrh  
 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Smolinské  č. 4 /2019 
o výške príspevkov rodičov a zákonných zástupcov detí a žiakov v Materskej 

škole a  školskom klube 
 
   Obec Smolinské podľa § 6 ods. 1 a v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. g) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v súlade so zákonom 
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie: 

o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a školskom klube detí 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 
 
1)Obec Smolinské je zriaďovateľom materskej školy, ktorá je súčasťou Základnej školy 
s materskou školou Smolinské. 908 42 Smolinské č. 407 ( ďalej len „MŠ“) 
2) Obec Smolinské je  zriaďovateľom školského klubu detí, ktorý je súčasťou Základnej 
školy s materskou školou Smolinské, 908 42 Smolinské č. 407 

 
3) VZN určuje výšku príspevkov rodičov, alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má 
dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti na základe 
rozhodnutia  súdu (ďalej len zákonný zástupca) v zmysle  tohto VZN a podmienky ich 
platby, ktoré bude uhrádzať Základnej škole s materskou školou Smolinské, ktorá je 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce . Účelom príspevkov zákonného zástupcu je 
čiastočná úhrada nákladov školských zariadení ( materskej školy a školského klubu ) 
 

§ 1 
 

Materská škola 
 

Za pobyt dieťaťa v Materskej škole Smolinské č.407,ktorá je súčasťou ZŠ s MŠ 
Smolinské č. 407 (ďalej len „MŠ“) prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú 
úhradu výdavkov MŠ mesačne na jedno dieťa najviac 15 % sumy životného minima pre 
jedno nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom 
minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
1. Mesačný príspevok na pobyt dieťaťa v MŠ s trvalým pobytom v obci uhrádza 

zákonný zástupca vo výške :  
do 3 rokov veku dieťaťa -        40,00 €  
od 3 rokov veku dieťaťa -        15,00 € 
 

2. Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa, ktoré má trvalý pobyt v obci: 
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi školy doklad o tom, že je 
poberateľom dávky v hmotnej núdzi  
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu 



d) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 
kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov a zákonný 
zástupca  do troch pracovných dní predloží preukazateľný doklad o neúčasti 
dieťaťa v MŠ 
e)ktoré nenavštevovalo MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená      
prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi zo 
strany zriaďovateľa alebo školy; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca 
len pomernú časť určeného príspevku. 

 
3. Mesačný príspevok na pobyt dieťaťa v MŠ, ktoré nemá trvalý pobyt v obci uhrádza 

zákonný zástupca vo výške :  
do 3 rokov veku dieťaťa -        90,00 €  
od 3 rokov veku dieťaťa -        65,00 € 
 

4. Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa, ktoré nemá trvalý pobyt v obci: 
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi školy doklad o tom, že je 
poberateľom dávky v hmotnej núdzi  
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu 
d) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 
kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov a zákonný 
zástupca  do troch pracovných dní predloží preukazateľný doklad o neúčasti 
dieťaťa v MŠ 
e)ktoré nenavštevovalo MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená      
prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi zo 
strany zriaďovateľa alebo školy; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca 
len pomernú časť určeného príspevku. 

 
 

 
 

§ 2 
Školský klub detí 

 
Za pobyt dieťaťa v Školskom  klube detí Smolinské  č. 407,ktorá je súčasťou ZŠ s MŠ 
Smolinské č. 407 (ďalej len „ŠKD“) prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú 
úhradu výdavkov MŠ mesačne na jedno dieťa najviac 15 % sumy životného minima pre 
jedno nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom 
minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 
 
 

 
1. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou          
      školského klubu detí, je vo výške 10,00 €. 
 

2.    Zriaďovateľ ŠKD môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa § 2 
ods. 1, ak 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 



zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 

Čl. 2 
Podmienky úhrady mesačného príspevku 

 
1)Príspevok bude uhrádzať zákonný zástupca dieťaťa, ktorému bolo vydané 
rozhodnutie o prijatí k 1.9.príslušného  školského roka , bez ohľadu na skutočný nástup 
dieťaťa do MŠ alebo ŠKD.  
 
2) Príspevok sa uhrádza vopred  bezhotovostným prevodom, tak aby bol do 20-tého  
dňa  v kalendárnom mesiaci predchádzajúceho  mesiaca v ktorom sa pobyt dieťaťa 
uskutočňuje pripísaný  na účet Základnej školy s materskou školou Smolinské, vedený 
v Prima banke  č. ú: IBAN SK 55  5600  0000  0092  0977  7006 

 
Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 
 

1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia  schvaľuje Obecné 
zastupiteľstvo  

2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa 
..................... uznesením číslo: .................... 

3) Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší VZN č.4/2017. 
4) Návrh VZN bol vyvesený dňa: 02.08.2019 
5) Schválené VZN bolo vyvesené dňa:.................... 
6) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.9.2019  

 
 
 
 
V Smolinskom dňa 02.08.2019 
 
 
 
 
                                                                              Vladimír Smolinský 
                                                                                   starosta obce  


