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OBEC JARABINA 

 

Obec Jarabina  vo veciach územnej samosprávy podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov    v y d á v a  toto 

všeobecne záväzné nariadenie, na ktorom  sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Jarabina 

podľa  § 11 ods. 4 písm. g) zákona o obecnom zriadení  dňa 21.12.2021. 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. 3/2022 

o výške mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v 

materskej škole a nákladov školských výchovno-vzdelávacích 

zariadeniach zriadených obcou Jarabina 
 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) ustanovuje podrobnosti : 

a) o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 

dieťaťa v materskej škole1,  

b) o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosti školského klubu detí2,  

c) podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku3, 

d) o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného 

času4.  

 

Článok 2 

Určenie výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

1. Obec Jarabina ako zriaďovateľ materskej školy určuje príspevok za pobyt na 1 dieťa 

v materskej škole mesačne vo výške: 

a) celodenný pobyt 12 € 

b) poldenný pobyt  6 € 

c) dieťa do 3 rokov  20 €  

 

                                                           
1 § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. 
2 § 114 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. 
3 § 114 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. 
4 § 116 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. 
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2. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa kalendárneho  mesiaca, na účet školy: SK23 0200 

0000 0020 3902 2759, kde v informácii pre príjemcu je dôležité uviesť pridelený variabilný 

symbol, meno a priezvisko dieťaťa.  

 

3. Príspevok sa neuhrádza za dieťa v súlade s § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

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

predpisov. 

 

 

Článok 3 

Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 

 

1. Obec Jarabina ako zriaďovateľ školského klubu detí určuje príspevok za pobyt dieťaťa 

v školskom klube detí mesačne vo výške 7,00 Eur. 

 

2. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa kalendárneho  mesiaca, na účet školy: SK23 0200 

0000 0020 3902 2759, kde v informácii pre príjemcu je dôležité uviesť pridelený variabilný 

symbol, meno a priezvisko dieťaťa.  

 

Článok 4  

Zvýšenie, zníženie, odpustenie príspevku 

 

1. O zníženie alebo odpustenie príspevku za pobyt v materskej škole a v školskom klube detí 

môže požiadať zákonný zástupca dieťaťa písomne na adresu školy. V písomnej žiadosti musí 

uviesť dôvod zníženia, resp. odpustenia príspevku. Žiadateľ k písomnej žiadosti doloží aj 

doklad preukazujúci túto skutočnosť (napr. doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej 

núdzi, potvrdenie od lekára – ak je dôvodom choroba, resp. vyhlásenie zákonného zástupcu 

o rodinných dôvodov prerušenia dochádzky). O znížení alebo odpustení príspevku rozhoduje 

riaditeľ školy. 

 

2. Ak dôjde k zániku dôvodov na zníženie, resp. odpustenie príspevku, tak ako boli uvedené 

v písomnej žiadosti zákonného zástupcu a riaditeľ rozhodol o znížení, resp. odpustení 

príspevku, zákonný zástupca dieťaťa túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámi riaditeľovi 

materskej školy. 

 

Článok 5 

Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosť centra voľného času 

 

1. Obec Jarabina ako zriaďovateľ centra voľného času určuje príspevok za pobyt dieťaťa v centre 

voľného času mesačne 0 EUR. 

 

 

Článok 6 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2022 o výške mesačných 

príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a nákladov školských výchovno-

vzdelávacích zariadeniach zriadených obcou Jarabina, na ktorom sa uznieslo Obecné 

https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=3527574-3527578&f=2
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zastupiteľstvo Jarabina dňa 21.12.2021 uznesením č. 274 sa ruší Všeobecne záväzné 

nariadenie č.3/2019 obce Jarabina o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v 

materskej škole a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach schválené dňa 27.03.2019 

uznesením č. 14. 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Všeobecne záväzne nariadenie č. 3/2022 bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva 

Jarabina  č. 274  dňa 21.12.2021. 
 

2. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

 

a) Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 04.12.2021 

b) Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 04.12.2021 

c) Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 04.12.2021 

d) Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 15.12.2021 

 

3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 schválené: 

 

a) Na rokovaní Obecného zastupiteľstva Jarabina: 21.12.2021 

b) Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce: 22.12.2021 

c) VZN č. 3/2022 nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2022 

 

4. V zmysle ust. § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení v znení neskorších 

predpisov, VZN č. 3/2022 nadobúda účinnosť dňa 01.01.2022.    

 

 

 

 

         Lívia Kovalčíková, v.r. 

starostka obce Jarabina 


