
Dodatok č. 2 
 k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE PRAŠICE

č.5 /2015
o určení výšky finančných príspevkov

v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Prašice
 
VZN č.5/2015 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach 
zriadených Obcou Prašice sa mení  nasledovne:

Mení sa:

Pôvodné znenie:

Článok 2
Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov

za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 
1)   Obec Prašice v zmysle § 11 ods. 4 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 28 ods. 5 zákona  NR SR č.
245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) a  o zmene   a  doplnení  niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov za pobyt dieťaťa  v materskej škole za jedno dieťa v sume 6,00 EUR.

2)   Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt  dieťaťa v materskej škole
(podľa ods. 1) sa neuhrádza za dieťa : 
a)    ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b)    ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a zároveň predloží doklad  o tom, že
je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
c)    ktoré  je  umiestnené  v školských  zariadeniach,  resp. v  zariadeniach  rezortu  práce,
sociálnych vecí a rodiny na základe rozhodnutia súdu.
 
3)   Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
(podľa ods. 1) sa neuhrádza ani za dieťa :
a)    ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
b)    ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená
prevádzka  materskej  školy  zapríčinená  zriaďovateľom  alebo  inými  závažnými  dôvodmi;
v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
 
4)   Termín, spôsob úhrady a ďalšie podrobnosti súvisiace s mesačným príspevkom  na 
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole určí riaditeľ/-ľka príslušnej 
materskej školy, interným predpisom, ktorý musí byť zverejnený   na internetovej stránke 
školy, príp. na inom verejne prístupnom mieste. 
 

Článok 4
Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

na činnosti školského klubu detí
 



1)  Obec Prašice  v zmysle § 11 ods. 4 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 114  ods. 6 zákona  NR SR
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov  na činnosti  školského  klubu  detí  v sume  5,00  EUR na  jedno
dieťa.                              

2)  Mesačný príspevok v školskom klube detí  ako súčasti  školy sa neuhrádza,  ak zákonný
zástupca dieťaťa, resp. žiaka o to písomne požiada a zároveň predloží doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
 
3)  Termín,  spôsob  úhrady  a  ďalšie  podrobnosti  súvisiace  s  mesačným  príspevkom  na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí ako súčasti školy určí riaditeľ/-
ľka príslušnej školy, ktorej súčasťou je školský klub detí, interným predpisom, ktorý musí byť
zverejnený na internetovej stránke školy, príp. na inom verejne prístupnom mieste.     

 
Nové znenie: 

Článok 2
Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov

za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 
1)   Obec Prašice v zmysle § 11 ods. 4 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 28 ods. 5 zákona  NR SR č.
245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) a  o zmene   a  doplnení  niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov za pobyt dieťaťa  v materskej škole za jedno dieťa v sume 10,00 EUR.

2)   Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt  dieťaťa v materskej škole
(podľa ods. 1) sa neuhrádza za dieťa : 
a)    ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b)    ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a zároveň predloží doklad  o tom, že
je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
c)    ktoré  je  umiestnené  v školských  zariadeniach,  resp. v  zariadeniach  rezortu  práce,
sociálnych vecí a rodiny na základe rozhodnutia súdu.
 
3)   Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
(podľa ods. 1) sa neuhrádza ani za dieťa :
a)    ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
b)    ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená
prevádzka  materskej  školy  zapríčinená  zriaďovateľom  alebo  inými  závažnými  dôvodmi;
v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
 
4)   Termín, spôsob úhrady a ďalšie podrobnosti súvisiace s mesačným príspevkom  na 
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole určí riaditeľ/-ľka príslušnej 
materskej školy, interným predpisom, ktorý musí byť zverejnený   na internetovej stránke 
školy, príp. na inom verejne prístupnom mieste.



Článok 4
Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

na činnosti školského klubu detí
 
1)  Obec Prašice  v zmysle § 11 ods. 4 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 114  ods. 6 zákona  NR SR
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov  na činnosti  školského  klubu  detí  v sume  8,00  EUR  na  jedno
dieťa.                              

2)  Mesačný príspevok v školskom klube detí  ako súčasti  školy sa neuhrádza,  ak zákonný
zástupca dieťaťa, resp. žiaka o to písomne požiada a zároveň predloží doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
 
3)  Termín,  spôsob  úhrady  a  ďalšie  podrobnosti  súvisiace  s  mesačným  príspevkom  na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí ako súčasti školy určí riaditeľ/-
ľka príslušnej školy, ktorej súčasťou je školský klub detí, interným predpisom, ktorý musí byť
zverejnený na internetovej stránke školy, príp. na inom verejne prístupnom mieste.     

Záverečné ustanovenia

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2015 o určení výšky finančných 
príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Prašice bol schválený 
Obecným zastupiteľstvom  v Prašiciach dňa   11.10.2017  Uznesením č. 300/2017 a nadobúda
účinnosť  dňom 1.11.2017.

 

 

Prašice, 25.9.2017

Erika Nemešová

                                                                                 starostka obce Prašice

 
 


