
 

 

 

 

Rozhodnutie č. 1/2016 
o výške príspevku zákonného zástupcu žiaka 

na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v: 

 školskom klube detí ( ŠKD ) 
 

Na základe schváleného všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dolný Kubín č. 5/2015, 

ktorým sa mení  VZN 1/2013   
 

                         riaditeľka ZŠ M. Kukučína, SNP 1199/36 , Dolný Kubín 

u r č u j e 

s účinnosťou  od  1. júla 2016 

výšku mesačného príspevku 

 na čiastočnú úhradu nákladov  na činnosť v ŠKD   

 za dieťa v ŠKD                        10,- € 

 za dieťa v ŠKD (hmotná núdza )      5,- € 

 
Riaditeľka školy  podľa  VZN 5/2015 ( článok 4, ods.2 a 3 ), môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku 

v ŠKD, ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom  dávky 

v hmotnej núdzi  a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 

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

odôvodňujú. 

 Príspevok za pobyt žiaka v ŠKD  sa uhrádza  mesiac  vopred, najneskôr  do 30. dňa  

v kalendárnom mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý príspevok 

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

                                variabilný symbol: mesiac rok ( napr. 092016...)( napr. 09,10,11,12,2016 ) 

        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   

 

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

 

 

 

 

 

Dolný Kubín  27.6 2016                                                   Mgr. Katarína Števonková                                                                                                     
                                                                                                     riaditeľka školy 


