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Obec Krškany v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ustanoveniami § 28, § 49, § 114 a § 116 zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov vydáva 

  

Všeobecne záväzné nariadenie 

o určení výšky finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a 

vzdelanie v Materskej škole Krškany 

 

  

Čl.  1 

Účel a predmet 

Účelom všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určiť: 

1. výšku mesačného finančného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa 

v materskej škole podľa § 28 ods. 5 školského zákona,(ďalej len „príspevok“), 

2. podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku v materskej škole. 

 

Čl. 2 

Určenie výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov 

za pobyt dieťaťa v materskej škole 

1. na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný 

zástupca dieťaťa mesačne sumou 15,00 € na jedno dieťa, 

2. príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa v prípadoch stanovených v zákone 

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 28 ods.6. 

 

 

Čl. 3 

Výška, termín a spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v období 

obmedzenej alebo prerušenej prevádzky  

Dieťa, ktoré 

1. má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným 

spôsobom,  

2. 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. 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898280&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=2973143&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3527566&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3527864&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3528648&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3528671&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1024413&f=2
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3527571&f=2
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3528671&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3528671&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1024413&f=2


Čl. 4 

Úhrada príspevku 

Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej 

školy uhradí zákonný zástupca dieťaťa do 10. pracovného dňa v mesiaci. 

 

Čl. 5 

 Záverečné ustanovenia  

Toto VZN nadobúda účinnosť  dňa 01.10. 2022.  

 

Čl. 6 

Zrušovacie ustanovenia  

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č.4/2020 o výške mesačného príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy. 

 

 

V Krškanoch, dňa 

 

 

---------------------------------------------- 

Ing. Peter Kováčik      

     starosta obce 

 

 


