
 
 

Určenie  výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa 

na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v: 

 Centre voľného času ( CVČ ) pri ZŠ M. Kukučína 
 

Riaditeľka školy Mgr. Katarína Števonková ako príslušný orgán podľa ustanovenia §5 ods.3 

písm. j) zákona č. 596/2003 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, § 114 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) v znení 

neskorších predpisov a podľa  schváleného VZN mesta Dolný Kubín č. 9/2020,  

 

u r č u j e 

s účinnosťou  od  3. januára  2021 

výšku mesačného príspevku 

  

na čiastočnú úhradu nákladov  na činnosť v CVČ  

nasledovne: 

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ uhrádza zákonný zástupca:                

 na dieťa  od 5 – do dovŕšenia 15 rokov  veku s trvalým pobytom v Dolnom Kubíne na jednu 

záujmovú činnosť                       3,00 € 

 na dieťa  od 5- do dovŕšenia  15 rokov veku s trvalým pobytu v Dolnom Kubín  za každú ďalšiu 

záujmovú činnosť                                   3,00 € 

 na dieťa od 5  - do dovŕšenia 15 rokov veku bez trvalého pobytu na území mesta Dolný Kubín, 

pričom je dieťa prihlásené na jednu záujmovú činnosť                              6,00 € 

 na dieťa od 5  - do dovŕšenia 15 rokov veku bez trvalého pobytu na území mesta Dolný Kubín, 

pričom je dieťa prihlásené  za každú ďalšiu záujmovú činnosť                6,00 € 

 na dieťa od 15 -  do dovŕšenia 18 rokov veku, pričom je dieťa prihlásené  na jednu záujmovú 

činnosť                                                 6,00 € 

 na dieťa od 15 -  do dovŕšenia 18 rokov veku, za každú ďalšiu záujmovú činnosť         6,00 €         

   

 Tento príspevok sa uhrádza mesačne vopred, a to najneskoršie do 20 dňa kalendárneho 

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

 Poplatky je možné uhrádzať dvoch fázach – v septembri – za október až január 

                                                                            - v januári –  za február až jún 

 Spôsob platby: v hotovosti -  vedúcim záujmových útvarov, ktorí vystavia príjmový pokladničný 

doklad o zaplatení. 

 

Uvedené rozhodnutie je platné až do ďalšej zmeny VZN.  

 
Dátum: 4.1.2021       Mgr. Katarína Števonková                                                                                                     

                                                                                                 riaditeľka školy 

 


