
Dodatok  č. 1 k VZN č. 1/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce Svinia 

 Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorá je súčasťou 

Základnej školy s materskou školou Svinia 

  za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na jedno dieťa mesačne 

sumou 5,00 € 

 Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:  

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

kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,  

  ktoré 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 

 ktoré navštevuje materskú školu rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 

 ktorého zákonní zástupcovia sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí  

 Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný 

zástupca mesačne sumou 3,00 € 

 Oslobodenie od platenia príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí sa 

vzťahuje na dieťa: 

 ktoré má prerušenú dochádzku do ŠKD na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych 

dní z dôvodu choroby, alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom  

 Oslobodenie od platenia príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí sa 

nevzťahuje na dieťa, ktorého zákonní zástupcovia sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni a výdajnej 

školskej jedálni 

 Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú 

úhradu nákladov , ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške 0,05 € na osobu a deň. 

 Oslobodenie od platenia príspevku na čiastočnú úhradu nákladovej v školskej jedálni 

a výdajnej školskej jedálni sa vzťahuje na dieťa : 

 ktoré má prerušenú školskú dochádzku do školy z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov 

preukázateľným spôsobom. 

Prijímateľ príspevku 

Prijímateľ príspevku na čiastočnú úhradu nákladov je Základná škola s materskou školou Svinia 

Návrh  dodatku  č. 1 k VZN č. 1/2014 bol vyvesený na verejné pripomienkovanie dňa 6.11.2015 

a zvesený dňa 23.11.2015. 

Na tomto dodatku sa uznieslo a schválilo Obecné zastupiteľstvo v obci Svinia dňa 30.11.2015 

uznesením č. 7/2015. 

Toto VZN nadobúda účinnosť 01.01.2016       

         Miroslav Nawrat 

                        starosta obce  

  

 

                      


