
 
 

Obec Semerovo na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 
71 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s príslušnými zákonmi 
NR SR č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov, o výchove a vzdelávaní 

 
v y d á v a   

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

• výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 
• výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  

na činnosti školského klubu detí 
č. 1/2020 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
Predmetom všeobecne záväzného nariadenia je v zmysle ust. §28 ods. 5 zák. čís.  245/08 Z.z. 

v znení neskorších predpisov, určenie výšky mesačného príspevku a spôsob úhrady výšky príspevku za 
pobyt dieťaťa v materskej škole a v zmysle ust. § 114 ods.6 zák. čís.  245/08 Z.z. v znení neskorších 
predpisov určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladovna činnosti školského klubu 
detí. 
 

Článok 2 
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

1) za dieťa vo veku od 3 – 5 rokov je = 4,00 €/ mesačne  
2) za dieťa ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky sa príspevok nevyberá 
3) za dieťa z rodiny v hmotnej núdzi sa príspevok  nevyberá 
4) za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe 
    nasledujúcich 
    kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom sa  
    príspevok  nevyberá 
5) za dieťa, ktoré nedochádzalo do  materskej školy v čase školských prázdnin alebo  bola  
    prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými    
   dôvodmi   sa príspevok nevyberá. 

 
Článok 3 

Spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 
 
1) Príspevok, uhrádza zákonný zástupca dieťaťa za pobyt dieťaťa v materskej škole vždy do desiateho  
    (10) dňa v mesiaci riaditeľke materskej školy, ktorá príspevok odovzdáva do pokladne obce. 
2) Obec príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole vracia v prospech materskej školy nákupom  
     učebných pomôcok v sume výberu školného. 
 

Článok 4 
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 

 
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 

1) za pobyt dieťa v školskom klube detí je = 3,00 € / mesačne 

 



 
 

2) za pobyt dieťa z rodín v hmotnej núdzi v školskom klube detí  je = 1,50 € / mesačne  
 

Článok 5 
Spôsob úhrady príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 

 
1) Príspevok, uhrádza zákonný zástupca dieťaťa za pobyt dieťaťa v školskom klube detí vždy do 

desiateho (10) dňa v mesiaci do pokladne školy, ktorá príspevok odovzdáva do rozpočtu obce 
štvrťročne, ktorá následne vraciaprostriedky na činnosť školského klubu detí. 

2) V prípade neuhradenia príspevku za dieťa zákonným zástupcom do desiateho (10) dňa v mesiaci 
zaniká dieťaťu nárok na návštevu školského klubu detí. 

 
Článok 6 

Záverečné ustanovenia 
 
1)Obecné  zastupiteľstvo Obce Semerove sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo  dňa  
    15.04.2020 s číslom  uznesenia č. VIII/9/2020 – 10 

    2) Návrh všeobecne záväzného  nariadenia  bol zverejnený dňa   12.02.2020  na pripomienkovanie        
        občanov na úradnej tabuli a na  internetovej stránke obce 
     3)Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli a na  internetovej stránke    
        obce dňa 17.04.2020 
    4) Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Semerovo nadobúda účinnosť  01.05. 2020. 
    5) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto  všeobecne záväzného nariadenia obce  sa ruší  VZN č. VI. / 14 /    
        2013 – A – 3. 
 
V Semerove dňa: 15.04.2020 


