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Obec Hont.Tesáre  v súlade s ustanovením § 6 ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

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

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

         VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE 

 

č. 13/2010 
O výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a poplatku za školský klub 

detí pri základnej škole. 

 
 

 

PRVÁ ČASŤ 

Všeobecné ustanovenia 

Článok l 

Účel 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) bližšie upravuje práva a povinnosti 

rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti 

alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len zákonný zástupca), 

navštevujúce školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hontianske Tesáre 

v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

Obec Hontianske Tesáre je zriaďovateľom školy: 

a) Materská škola Hontianske Tesáre 

b) Základná škola Hontianske Tesáre 

 

 

Článok 2 

Predmet 

Predmetom tohto VZN je: 

a) Určenie výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

b) Určenie výšky mesačného poplatku za školský klub detí pri základnej škole 

 

Druhá ČASŤ 

Školy 

Článok 3 

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú 

úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou: 2,-€. 

2. Za pobyt v školskom klube detí pri ZŠ prispieva zákonný zástupca na čiastočnú 

úhradu výdavkov mesačne na jedno dieťa sumou 2,- €. 
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     Príspevok na základe tohto VZN sa neuhrádza za dieťa: 

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

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným 

spôsobom, 

 

  Príspevok uhrádza zákonný zástupca vopred do 25. dňa príslušného kalendárneho 

mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. 

Príspevok sa uhrádza v hotovosti  riaditeľke MŠ. 

 

 

Účinnosť 

 

     VZN bolo schválené OZ dňa 15.12.2009 a nadobúda účinnosť 1.1.2010. 

 

 

  

 

 

                                                                                                               Dušan Strieborný 

                                                                                                                 starosta obce 

 


