
 

 
Určenie výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka 

na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v: 

 školskom klube detí ( ŠKD ) 

 

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. 10/2021,  

 

u r č u j e 

s účinnosťou  od  1. januára  2022 

výšku mesačného príspevku 

 na čiastočnú úhradu nákladov  na činnosť v ŠKD   

 za dieťa v ŠKD                               12,- € 

 

 Mesačný príspevok na  čiastočnú  úhradu  nákladov  na  činnosti ŠKD sa uhrádza mesačne 

vopred, najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu 

mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.  

 Zákonný zástupca uhrádza len pomernú časť určeného mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosti ŠKD v prípade, ak bola prerušená prevádzka ŠKD  zapríčinená 

zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi na základe rozhodnutia orgánov verejnej 

moci. 

 Mesto zníži mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD na tretinu, 

ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, a to od 

momentu predloženia žiadosti s uvedenými dokladmi. 
 

Spôsob platby:      bezhotovostne na účet školy: SK86 0200 0000 0026 1449 5756 

                               variabilný symbol: mesiac rok ( napr. 1021 ) 

        konštantný symbol: 0308 

        špecifický symbol: meno a priezvisko dieťaťa 

        správa pre prijímateľa: ŠKD + trieda (u ešte nezaradených žiakov ŠKD + ročník ) 

   

Termíny platby : 

-  poplatok na nový školský rok – september  uhradiť do 30.8., v prípade  neuhradenia do augusta,   

   v septembri treba zrealizovať 2 platby ( september,  október ) 

- je možné uhradiť platbu naraz (4 mesiace) a potom až v novom roku v januári ( 6 mesiacov ) 

- platbu ku koncu kalendárneho roka realizujte najneskôr k 15.12. – kvôli bankovým prevodom     

  a dodržaniu rozpočtových pravidiel   

 

Poučenie: 

 

Zrušuje sa VZN Mesta Dolný Kubín č. 2/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu nákladov na vzdelávanie detí v MŠ, ZUŠ, a na činnosť školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dolný Kubín.  

Výška príspevku je platná až do ďalšej zmeny alebo doplnku VZN Mesta Dolný Kubín. 

 

 

Dolný Kubín 20.12. 2021                                                      Mgr. Katarína Števonková                                                                                                     
                                                                                                     riaditeľka školy 


