
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 o výchove a vzdelávaní       
                               v  y  d  á  v  a      ú  p  r  a v  u 

 

VŠEOBECNE     ZÁVÄZNÉ     NARIADENIE 
• výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

• výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  
na činnosti školského  klubu detí 

č.   VI. / 14 / 2013 – A - 3 
Článok 1 

Úvodné  ustanovenia 
Predmetom všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky mesačného príspevku a spôsob úhrady výšky 

príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov               
na 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 (od 1. 9. 2013)                                                                            
2) za dieťa predškoláka sa poplatok nevyberá                                                                                                                                                                
3) za dieťa z rodiny v hmotnej  sa poplatok 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  = 1,50 € / mesačne                                                                             
2) za dieťa z rodín v hmotnej núdzi sa poplatok nevyberá                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                

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 vracia 
prostriedky na činnosť ŠKD.   

 

Článok 6 
Záverečné ustanovenia 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Semerove, dňa  7. 6. 2013 číslom 
uznesenia  č. VI. / 14 / 2013 – A – 3. 

2)   Toto VZN nahrádza VZN č. V. / 23 / 2010 – B – 2 
3)   Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené 20. 5. 2013.  
4)    K tomuto VZN neboli vznesené žiadne pripomienky počas zverejnenia. 
5)   Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Semerovo nadobúda  účinnosť  1. 9. 2013.                                                                                                   

 

V Semerove dňa: 7. 6. 2013 
 

za  schválenie   Úpravy VZN o výške príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ     h l a s o v a l i  : 
 PaedDr. Janka Mi čeková, Marián Kasák, Marián Ke čkéš, Daniela Litavská, Ján Šima, Ing. Marek Vetter 

zdržal sa : Ing. Peter Čelko     -     hlasoval proti:  Ing. Marek Šemelák 
Úprava VZN o výške príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ  

- schválená- 

 
 

 
                                            Imrich Hrabovský  – starosta obce 

VZN zverejnené : 20. 5. 2013                schvále né   :   7. 6. 2013                    účinnos ť :   1. 9. 2013 


