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Obecné zastupiteľstvo Obce Orlov v súlade s článkom 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa
§ 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien, 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 

OBCE ORLOV 

č. 1/2022

o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských 
výchovno-vzdelávacích zariadeniach 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

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

1. o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou /§ 28 ods.
(5) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)/, 

2. o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu
detí, ktorého zriaďovateľom je obec  /§ 114 ods. (6) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon)/, 

3. o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského strediska
záujmovej činnosti, ktorého zriaďovateľom je obec /§ 115 ods. (5) zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon)/.

Článok II. 
Určenie výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

1. Výška príspevku za  pobyt  dieťaťa  v materskej  škole  zriadenej  obcou,  ktorým prispieva
zákonný  zástupca  na  čiastočnú  úhradu  výdavkov  materskej  školy  (ďalej  len  MŠ),  sa
mesačne na jedno dieťa určuje v rozsahu – najmenej  12,00 EUR a najviac 15 % sumy
životného  minima pre jedno nezaopatrené dieťa  /§  2 písm. c) zákona č.  601/2003 Z. z.
o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/. 

2. O konkrétnej výške mesačného príspevku, v jednotlivom školskom roku, rozhodne riaditeľ
školy, podľa § 5 ods. 3 písm. j) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 
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b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v  hmotnej  núdzi  a  príspevkov  k  dávke v  hmotnej  núdzi,  (zákon  č.
599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov),
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

4. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa: a)
ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, 
b) 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.

5. Ak dôjde k zániku dôvodov podľa bodu 3. písm. b) a bodu 4. písm. a), zákonný zástupca
dieťaťa túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámi riaditeľovi materskej školy. 

6. Zmeny podľa bodov 3. písm. b) a 4. písm. a) tohto článku sa uskutočnia: 
a) odo dňa vzniku dôvodov (ak tieto boli zákonným zástupcom riadne oznámené v mesiaci,
v ktorom nastali), 
b)  od  prvého  dňa  kalendárneho  mesiaca,  v  ktorom  boli  oznámené  (ak  dôvody  neboli
zákonným zástupcom riadne oznámené v mesiaci, v ktorom nastali).

7. Evidenciu zmien podľa bodov 3.,  4. a 5. tohto článku vedie a podklady pre rozhodnutie
zriaďovateľa podľa bodu 4. tohto článku vyhotovuje riaditeľ materskej školy. 

Článok III. 
Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

na činnosti školského klubu detí 

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí (ďalej len ŠKD)
sa určuje výška mesačného príspevku na žiaka v rozsahu – najmenej 10,00 EUR a najviac
15  %  sumy  životného  minima  pre  jedno  nezaopatrené  dieťa  /§  2  písm.  c)  zákona  č.
601/2003  Z.  z.  o  životnom  minime  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení
neskorších predpisov/.

2. O konkrétnej výške mesačného príspevku, v jednotlivom školskom roku, rozhodne jednotne
pre všetkých žiakov riaditeľ školy, podľa § 5 ods. 3 písm. j) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

3. Obec ako zriaďovateľ ŠKD môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa
odseku  2,  ak  zákonný  zástupca  o  to  písomne  požiada  a  predloží  doklad  o  tom,  že  je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č.
599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. 

4. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú podmienky,
ktoré takúto zmenu odôvodňujú. 

5. Ak dôjde k zániku odôvodňujúcich podmienok, povinná osoba túto skutočnosť bezodkladne
písomne oznámi orgánu, ktorý rozhodnutie o znížení alebo odpustení príspevku vydal. 
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6. Zmena podľa bodu 3 tohto článku sa uskutoční: 
a) od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala (ak písomná žiadosť bola podaná
v tom istom kalendárnom mesiaci), 
b) od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola písomná žiadosť podaná (ak bola
podaná až po uplynutí mesiaca, v ktorom nastala). 

7. Zmena podľa bodu 5 tohto článku sa uskutoční od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý
nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom zmena nastala. 

Článok IV. 
Zrušovacie ustanovenie 

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecného záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 4/2015. 

Článok V. 
Platnosť a účinnosť 

1. Všeobecné záväzné nariadenie Obce Orlov č. 1/2022 bolo schválené Uznesením Obecného
zastupiteľstva č. …........ zo dňa …...............

2. Toto  všeobecné  záväzné  nariadenie  Obce  Orlov  nadobúda  platnosť  dňom  …................
a účinnosť dňom …................

V Orlove, dňa ….....................

     JUDr. Peter Timočko
starosta obce 

Vyvesené dňa: 09.08.2022
Zvesené dňa:
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