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Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves podľa  § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §28 písm. 6 zák. 245/2008 Z.z. 

Školského zákona o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a novelizovaného Nariadenia vlády č.668/2004 platného od 

1.1.2013 sa uznieslo na tomto :  

 

                                                

     

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016  
obce Pečovská Nová Ves  

 

o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom  

je  obec Pečovská Nová Ves 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1) Obec Pečovská Nová Ves týmto  všeobecne záväzným  nariadením  /ďalej len VZN/  

ustanovuje podrobnosti o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

nákladov v školskom výchovno – vzdelávacom zariadení na činnosť školského klubu detí.  

 

2) Obec Pečovská Nová Ves je zriaďovateľom Školského klubu detí pri ZŠ s MŠ Pečovská    

                        Nová Ves, Školská 12.  

 

3) Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na   

základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského 

zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie 

záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. 

 

 

 

§ 2 

Výška príspevku 

 

1) Obec Pečovská Nová Ves určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosť školského klubu detí pre zákonného zástupcu žiaka nasledovne: 

  

 3,50 € / mesačne na jedného žiaka  navštevujúce ŠKD na celú činnosť 

 

 2,- €  / mesačne na druhého žiaka, ak má v ŠKD súrodenca 

 

 1,50 €  / mesačne na žiaka navštevujúceho  ŠKD do odchodu školského autobusu  

 

 

 



 

2) Obec Pečovská Nová Ves môže rozhodnúť o znížení  alebo odpustení príspevku ak 

o to písomne požiada zákonný zástupca a predloží doklad o tom, že je poberateľom 

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného 

predpisu (zákon č. 599/2003 Z.z. )  

3) Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú 

podmienky, ktoré takúto  zmenu odôvodňujú. 

4) Ak dôjde  k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku 

v ŠKD zákonný zástupca túto skutočnosť písomne oznámi riaditeľovi školy, ktorého 

súčasťou je ŠKD. 

5) Riaditeľ ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves je povinný viesť o úhradách príspevkov 

kontrolovateľnú evidenciu. V prípade, že rodič neuhradí príspevok v stanovenom 

termíne riaditeľ školy môže po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu 

rozhodnúť o ukončení dochádzky žiaka do ŠKD. 

6) Podrobnosti o termíne, spôsobe a podmienkach úhrady príspevku určí riaditeľ ZŠ 

s MŠ vnútorným predpisom. 

 

 

                                                                       § 3      

Záverečné ustanovenia 

 

1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky finančných prostriedkov na financovanie 

originálnych kompetencií na úseku školstva, neupravené týmto všeobecne záväzným 

nariadením, sa  vzťahujú  príslušné  právne predpisy. 

 

2) Na tomto VZN sa uznesením č. 227/2016 uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce 

Pečovská Nová Ves dňa  9.12.2016. 

 

3) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN č. 44/2008 o určení výšky 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, 

ktorého zriaďovateľom je obec Pečovská Nová Ves  schválené dňa 26.9.2008. 

 

4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2017. 

 

 

 

          V Pečovskej Novej Vsi, 9.12.2016 

 

 

                                                                                                            

                                                                                       PhDr.  Jaroslav  Dujava 

                                 starosta obce                                        

   

     

                                                                    

 

 


