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Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č.  369/1990 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 114 ods. 6, 7, 8, zákona 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

                                                      vydáva obec Ivanka pri Nitre 

toto všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  

na činnosť školského klubu v Základnej škole Ivanka pri Nitre. 

 

I.  časť 

Úvodné ustanovenie 

1.   Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ upravuje výšku príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosť školského klubu. 

2.   Upravuje právomoci riaditeľa/ky ZŠ v aplikácii § 114 ods. 8 zákona č. 245/ 52008 Z. z. v  z.n.p.  

3.   Stanovuje spôsob úhrady príspevku na účel jeho použitia. 

 

II. časť 

výška príspevku 

1.  Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre stanovuje v súlade s § 114 ods. 6 zákona 245/ 2008 Z. z. 

v z.n.p. príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského Klubu detí zriadeného obcou 

   a) 10,- Eur / dieťa 

   b)  5,- Eur / dieťa v hmotnej núdzi. 

2.   Príspevok stanovuje na jeden mesiac a jedno dieťa. 

 

III. časť 

Splnomocňujúce právomoci riaditeľa/ky ZŠ 

1. Riaditeľ/ka ZŠ, menom zriaďovateľa, posudzuje oprávnenosť žiadateľa na odpustenie 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školského klubu podľa § 114 ods. 8 zákona 245/ 

2008 Z. z. v z. n. p. a po splnení podmienok žiadateľa je oprávnená príspevok odpustiť. 

 

IV. časť 

Spôsob úhrady príspevku 

1.   Príspevok sa spravila uhrádza bezhotovostným prevodom na bankový účet Základnej školy, 

Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre. 
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2.   Príspevok sa uhrádza vopred najneskôr do 10. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac / § 114 ods. 3 

zákona 245/2008 Z. z. v z. n. p./ okrem mesiaca september, kedy sa príspevok uhrádza v súlade 

s rozhodnutím riaditeľa/ky ZŠ. 

3.   Príspevok v pnej výške odvedie ZŠ zriaďovateľovi štvrťročne do 10. dňa po uplynutí štvrťroku, 

prípadne v zmysle nových legislatívnych postupov podľa dohody so zriaďovateľom. 

4.   Zriaďovateľ príspevok v plnej výške obratom poukazuje späť ZŠ nad rámec normatívneho 

príspevku. O jeho výšku je rozpočtová organizácia oprávnená prekročiť rozpočtový limit výdavkov 

školského klubu detí. 

 

Použitie príspevku 

1.   Prostriedky možno použiť na skvalitnenie materiálno – technického vybavenia školského klubu 

detí modernými pomôckami, hračkami a pre záujmovú činnosť školského klubu. 

2.   Prostriedky možno použiť na dofinancovanie prevádzkových nákladov, /hlavne energie, opravy, 

zakúpenie VT, revízie./ 

3.   Použitie prostriedkov príspevku prerokováva Rada školy, najmenej jedenkrát v kalendárnom 

roku, najneskôr pri prerokovávaní správy o hospodárení za predchádzajúci rok. 

 

V. časť 

Záverečné ustanovenia 

1.  Na tomto VZN obce Ivanka pri Nitre sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre dňa 

............... uznesením č. ................. – OZ. 

2.  Dňa účinnosti VZN sa rušia ustanovenia VZN č. 1/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na činnosť školského klubu v Základnej škole, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre. 

3.  Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje OZ v Ivanke pri Nitre. 

 

Účinnosť 

1. Toto VZN je účinné dňom 1. 9. 2021. 

V Ivanke pri Nitre dňa ......................  

                                                                                                                             

      Ing. Jana Maršálková 

                                                                                                                                   starostka obce 


