
VZN    č.    3/2016 

 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach

v znení VZN č. 7/2009, 1/2010, 3/2011, 6/2011, 9/2011, 3/2012 a 2/2016

Čl. 3  Materská škola

    Materská  škola  podporuje  osobnostný  rozvoj  detí v  oblasti  sociálno-emocionálnej, 
intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na 
ďalšie  vzdelávanie.  Pripravuje  na  život  v  spoločnosti  v  súlade  s  individuálnymi  a  vekovými 
osobitosťami detí.

1. Výška príspevku za pobyt dieťaťa  v materskej škole je mesačne 8,30 €
2. Výška  príspevku  za  pobyt  dieťaťa  v  materskej  škole  v  prípade,  že  dieťa  je  prijaté  na 

adaptačný alebo diagnostiký pobyt, počas ktorého rodič privádza dieťa najviac na 4 hodiny 
denne je  mesačne 4 €.

3. Príspevok sa neuhrádza za dieťa:    
            a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
            b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že 
                je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v dávke v hmotnej núdzi,
            c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.   
      4. Príspevok v materskej škole sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa 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 nedochádzalo do 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.
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    Materská  škola  podporuje  osobnostný  rozvoj  detí v  oblasti  sociálno-emocionálnej, 
intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na 
ďalšie  vzdelávanie.  Pripravuje  na  život  v  spoločnosti  v  súlade  s  individuálnymi  a  vekovými 
osobitosťami detí.

1. Výška príspevku za pobyt dieťaťa  v materskej škole je mesačne:
a) 24,00 € v prípade, ak dieťa ani jeho zákonní zástupcovia nemajú trvalý pobyt v 

Drahovciach,
b) 18,00 € v prípade, ak dieťa a jeden zákonný zástupca majú trvalý pobyt v 

Drahovciach,
c) 12,00 € v prípade, ak dieťa a obaja jeho zákonní zástupcovia majú trvalý pobyt v 

Drahovciach,
d)   8,00 € za druhé a ďalšie dieťa v materskej škole, ak dieťa a jeho zákonní zástupcovia 

majú trvalý pobyt v Drahovciach a uhrádzajú príspevok za viac detí.
2. Výška  príspevku  za  pobyt  dieťaťa  v  materskej  škole  v  prípade,  že  dieťa  je  prijaté  na 

adaptačný alebo diagnostiký pobyt, počas ktorého rodič privádza dieťa najviac na 4 hodiny 
denne je  mesačne 6,00 €. 
V prípade, ak dieťa a zákonní zástupcovia majú trvalý pobyt  v Drahoviach a uhrádzajú 



príspevok za  viac detí – príspevok na adapatačný pobyt je 4,00 €.
3. Príspevok sa neuhrádza za dieťa:    

            a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
            b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že 
                je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v dávke v hmotnej núdzi,
            c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.   
      4. Príspevok v materskej škole sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa 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 nedochádzalo do 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.

5. Ak  zákonný zástupca  uhradí  príspevok  a  nastanú  podmienky  podľa  bodov  3.  a  4.  
príspevok sa započíta na úhradu na ďalší mesiac.  

6. Príspevok  na čiastočnú úhradu výdavkov materskej  školy uhrádza zákonný zástupca  
mesačne do 10. dňa v kalendátnom mesiaci.

VZN  č.  3/2016 bolo  schválené  obecným  zastupiteľstvom  v  Drahovciach  dňa  08.12.2016  a 
nadobúda účinnosť dňa 01.01.2017.                         

                                                                                          ..................................
                                                                                               Ing. Juraj Klein 
                                                                                         Starosta Obce Drahovce


