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Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022 

o určení výšky finančných príspevkov  

na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v školských 

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Smilno a na činnosť centier 

voľného času 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obecné zastupiteľstvo obce Smilno na základe ust. §6 ods. l a ust. § 11 ods. 4 písm. g) 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na 

základe ust. § 114 ods.6 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 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je 

obec Smilno a na činnosť centier voľného času 

 

 

 

PRVÁ ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

§ 1 

Účel a predmet 

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na výchovu a vzdelávanie v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec 

Smilno a na činnosť centier voľného času. 

§ 2 

Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach 

V školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Smilno sa uhrádzajú tieto 

príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie (ďalej len „príspevky“): 

1. príspevok na činnosť Školského klubu detí pri Základnej škole s materskou školou 

Smilno, 

2. príspevok na činnosť centra voľného času pre žiakov. 

 

DRUHÁ ČASŤ 

PRÍSPEVKY V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH 

§ 3 

Príspevok na činnosť školského klubu detí 

1. Obec Smilno určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského 

klubu detí pri Základnej škole s materskou školou Smilno vo výške 5,-- EUR (slovom 

päť eur 0/100 centov) mesačne na žiaka. 

2. Výška príspevku na školský klub detí môže byť najviac 15% sumy životného minima pre 

jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu (§ 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. 

z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

právnych predpisov). 

3. Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Smilno môže rozhodnúť o znížení alebo 

odpustení príspevku, ak o to písomne požiada zákonný zástupca predloží doklad o tom, 

že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 



a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu (zákon č. 599/2003 Z. 

z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

 

§ 4 

Príspevok na činnosť centra voľného času 

1. Obec Smilno určuje príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centier voľného 

času (ďalej aj „CVČ“), ktoré zabezpečujú podľa výchovného programu školského 

zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí v ich voľnom čase 

pre deti a žiakov vo veku do 15 rokov s trvalým pobytom v obci Smilno. 

2. Obec Smilno prispieva na činnosť Centier voľného času zriadených mimo územia obce 

Smilno pre deti a žiakov vo veku do 15 rokov s trvalým pobytom vo výške 40,-- EUR na 

dieťa a rok. 

3. Obec Smilno prispieva na činnosť CVČ na základe zmluvy o spolufinancovaní nákladov 

na mimoškolskú záujmovú činnosť detí, ktorej prílohou je zoznam žiakov, ktoré 

navštevuje príslušné CVČ so stavom k 15.9. v danom školskom roku.  

 

 

 

TRETIA ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

§ 5 

Záverečné ustanovenia 

1. Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na VZN č. 6/2022 dňa 16.12.2022  

        uznesením č. A-2.7/2022. 

2.    Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 

obce Smilno.  

3.    Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia č. 6/2022 končí účinnosť Všeobecne záväzného  

nariadenia obce Smilno č. 3/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Smilno. 

4.    Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2023 . 

 

V Smilne 1.12.2022       

 

 

 

 

   

   

Bc. Vladimír Baran 

Vyvesené: 1.12.2022           starosta obce 

                           

Vyvesené po schválení: 17.12.2022 

 

Zvesené: ................................... 


