
 
     Obecné zastupiteľstvo v Lade na základe ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe 

ust. § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov vydáva toto 

 

 

 
 

V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E   O B C E  

LADA č. 3/2020 
 

o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lada 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 
1.  Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov      

v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Lada. 

 

2. Čiastočná úhrada nákladov zákonným zástupcom dieťaťa, žiaka v jednotlivých školách a       

školských zariadeniach je zákonom stanovená mesačne vo výške maximálne 15% 

životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa, v konkrétnej sume podľa nižšie 

uvedených ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia. 

 
 

Článok 2 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej 

škole 

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

       nákladov v materskej škole mesačne na jedno dieťa sumou 10,00 €. 
 

2.    Príspevok hradí zákonný zástupca do 15. dňa príslušného mesiaca. 

 

3.    Príspevok sa zo zákona neuhrádza za dieťa: 

       a)   ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

b)  ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je          

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (v zmysle 

zákona NR SR č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov), 

       c)  je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 
 

4.    Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, 



ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 

preukázateľným spôsobom. 

 

 

Článok 3 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí 

 
1.   Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu (ďalej len ŠKD) prispieva       

      zákonný zástupca žiaka sumou 1,90 € mesačne.  
 

2.   Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD sa uhrádza   

      do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 
 

3. Zriaďovateľ môže znížiť alebo odpustiť príspevok, ak zákonný zástupca žiaka o to        

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

príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 
 

4.  Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú podmienky, 

ktoré takúto zmenu odôvodňujú. 

 
 

Článok 4 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lada bol 

vyvesený na úradnej tabuli od 09.07.2020 do 29.07.2020 . 

2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Lade 

dňa 29.07.2020, uznesením č. 141/2020. 

3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje VZN č. 5/2008 zo dňa  

09.09.2008 o výške príspevkov na čiastočnú  úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lada a Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2008 zo 

dňa 16.12.2008. 

4. VZN č. 3/2020 nadobúda účinnosť dňom 01.09.2020. 

 

 

 

 

V Lade, 30.07.2020  

                                                                                              Ján Katica 

                                                                                       starosta obce 


