
 

     Obec Skýcov  v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v y d á v a   

toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“). 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Skýcov 
 

 č. 1/2022 
 

o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov za 

pobyt dieťaťa v Materskej škole Skýcov 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

     Predmetom všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky mesačného príspevku 

zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej 

škole a spôsob jeho úhrady v materskej škole (ďalej len „príspevok“). Príspevok je určený na 

čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole, Školská 299/11, Skýcov. 

 

 

Článok 2 

Príspevok za pobyt 

 

1. Príspevok za pobyt v MŠ je určený na zabezpečenie prevádzkových nákladov materskej 

školy, vrátane výdavkov na nákup učebných pomôcok a školských potrieb. 

2. Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 

dieťaťa v materskej škole sa určuje vo výške 10,- eur. 

3. Spôsob platby určí riaditeľ materskej školy vo vnútornom predpise. 

4. Vnútorný predpis musí byť riadne zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci 

budovy materskej školy. 

5. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa : 

a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ak ide o štátnu školu, 

b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa 

poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu a predloží riaditeľovi 

MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v HN, 

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

6. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa : 

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

nasledujúcich kalendárnych dní, z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 

preukázateľným spôsobom, 

b) ktoré nenavštívilo materskú školu v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená 

prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými 

dôvodmi. V tých prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného 

príspevku. 

 

 

 



 

Článok 3 

 Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Skýcov č. 1/2018 o príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, ktoré bolo schválené na 2. 

riadnom zasadnutí dňa 13.12.2018 uznesením OZ č. 15/2018.  

2. Toto VZN  č. 1/2022 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na 

čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole bolo  prerokované 

a schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Skýcov na svojom 32. zasadnutí dňa 

04.10.2022, uznesením č. 283/2022. 

3. Toto VZN Obce Skýcov č. 1/2022 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu 

dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole nadobúda 

účinnosť od 1. novembra 2022. 
 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Kolembus 

 starosta obce Skýcov 

 

 

 

 

 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa 12.09.2022  

Návrh VZN zvesený z úradnej tabuli dňa 27.09.2022 

 

 

VZN vyvesené dňa : 05.10.2022 

VZN zvesené dňa : 20.10.2022 

 


