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                                                                  DODATOK č. 3 

k VZN č. 8/2013 

o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach obce Staškov 

 

Zmenu Čl. 3, Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole , 

VZN č. 8/2013 zo dňa 01.01.2014 

1.  Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa 

v materskej škole  Obec Staškov v súlade s ustanovením par. 28 ods. 5 školského zákona 

navrhuje určiť výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s činnosťou pobytu dieťaťa v materskej škole: 

 

 Materská škola, Staškov č. 364                             10€ 

 2.  Tieto sumy v súlade s par. 28, ods. 5 školského zákona neprevyšujú 15% sumy 

 životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa ustanovenia par. 2 písm.c/ 

 zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 v znení neskorších predpisov a Opatrenia MPSVaR o úprave súm životného minima na 

 dané obdobie.  

3.  Príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci.  

3.2 

Oslobodenie od uhrádzania mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov 

spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole 

 

1. Zriaďovateľ materskej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na 

 čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole , ak zákonný zástupca 

o to  písomne požiada predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 

 a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa par. 2 písm. c/ zákona č. 601/2003 Z.z. 

 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

 predpisov.  

 

2.  Príspevok sa neuhrádza 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.  

 



3.3 

Rozhodnutie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov spojených 

s pobytom dieťaťa v materskej škole  

 

1.  Rozhodnutie o výške mesačného príspevku, na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt 

 dieťaťa v materskej škole, vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa riaditeľ príslušnej 

materskej školy,  v súlade s ustanovením par. 5, ods. 3 písm. j/ zákona č. 596/20003 Z.z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a par. 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) v znení neskorších predpisov.  

 

2. Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa doručenia na 

 spoločný školský úrad obec Raková, ktorý je „druhostupňový“ orgán, prostredníctvom 

 riaditeľa príslušnej materskej školy.   

A tiež 

Zmenu Čl. 4, Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou školského 

klubu , VZN č. 8/2013 zo dňa 01.01.2014 

1.  Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 

 školského klubu detí.  

 Obec Staškov v súlade s ustanovením par. 114 ods. 6 školského zákona navrhuje určiť 

 výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 

 školského klubu detí zriadeného obcou Staškov takto: 

 

 Školský klub detí pri Základnej škole, Staškov 502    9€ 

2.  Tieto sumy v súlade s par. 114, ods. 7 školského zákona neprevyšujú 15% sumy 

 životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa ustanovenia par. 2 písm.c/ 

 zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 v znení neskorších predpisov a Opatrenia MPSVaR o úprave súm životného minima na 

 dané obdobie.  

3.  Príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci.  

4.2 

Oslobodenie od uhrádzania mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov 

spojených s činnosťou školského klubu detí 

 

1. Zriaďovateľ školského klubu môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na 

 čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v školskom klube detí, ak zákonný zástupca o to 

 písomne požiada predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 

 a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa par. 2 písm. c/ zákona č. 601/2003 Z.z. 



 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

 predpisov.  

 

2.  Príspevok sa neuhrádza 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.  

 

4.3 

Rozhodnutie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov spojených 

s činnosťou školského klubu detí 

 

1.  Rozhodnutie o výške mesačného príspevku, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 

 školského klubu detí, vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa riaditeľ príslušnej základnej 

 školy, ktorej je školský klub detí súčasťou, v súlade s ustanovením par. 5, ods. 3 písm. 

 j/ zákona č. 596/20003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a par. 114 

 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších 

 predpisov.  

 

2. Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa doručenia na 

 spoločný školský úrad obec Raková, ktorý je „druhostupňový“ orgán, prostredníctvom 

 riaditeľa príslušnej základnej školy, ktorej je školský klub detí súčasťou.  

 

Tento Dodatok k č.3/2017 k VZN č. 8/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu 

dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach obce Staškov bol 

prerokovaný na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Staškov dňa 28. 6. 2017 uznesením 

č.  105 /2017. 

 

Vyvesené dňa: 13. 6. 2017  

 

                         Ing. Ladislav Šimčisko 

       starosta obce Staškov 

 


