
Časť II. Materská škola 

§ 4 Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa 
v materskej škole 

(1) Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa 
v materskej škole určuje obec Nesluša v súlade s ustanovením § 28 ods. 5 školského 
zákona na € 15,00/mesiac za jedno dieťa. 

(2) Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

§ 5 Oslobodenie od uhrádzania mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 

(1) Príspevok v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa 
v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,  
b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom 

domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa 
osobitného predpisu, 

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 
 

(2) Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý záväzne prihlási dieťa na prázdninovú činnosť, je 
povinný uhradiť príspevok do 20. júna príslušného roka. Zákonný zástupca dieťaťa 
môže písomne požiadať o vrátenie príspevku za prázdninovú činnosť len 
v prípade, ak dieťa nenastúpilo na prázdninovú činnosť zo zdravotných dôvodov. 
Zdravotný stav dieťaťa preukáže lekárskym potvrdením. 
 

(3) Celý mesačný príspevok sa odpustí, ak dieťa nedochádzalo do školy ani jeden deň 
v príslušnom mesiaci: 
1. v čase hlavných školských prázdnin v mesiacoch júl a august z rozhodnutia 
zákonného zástupcu dieťaťa, 
2. v čase prerušenia prevádzky školy rozhodnutím príslušného orgánu 
v mimoriadnej situácii, v núdzovom stave alebo výnimočnom stave (v týchto 
prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť príspevku), 
3. v čase prerušenia prevádzky školy na základe rozhodnutia zriaďovateľa 
z dôvodov podľa § 150a ods. 2 školského zákona (v týchto prípadoch uhrádza 
zákonný zástupca pomernú časť príspevku). 
 

(4) Celý mesačný príspevok sa vráti zákonnému zástupcovi za dieťa, ktoré preruší 
dochádzku do školy na celý kalendárny mesiac (ďalej len dlhodobé prerušenie 
dochádzky) z dôvodov: 
1. choroby alebo zákazu dochádzky do školy nariadeného príslušným lekárom 

pre deti a dorast, ak sú súčasne splnené nasledovné podmienky: 

• zákonný zástupca dieťaťa písomne alebo elektronickou formou oznámi 
škole do 5 pracovných dní od vzniku dôvodu dlhodobé prerušenie 
dochádzky dieťaťa a predpokladanú dobu trvania neprítomnosti, 

• zákonný zástupca dieťaťa do 5 pracovných dní po pominutí dôvodov 
dlhodobej neprítomnosti doručí škole žiadosť o odpustenie, resp. 



vrátenie príspevku s dokladom potvrdeným príslušným lekárom pre deti 
a dorast o zdravotnej nespôsobilosti dieťaťa navštevovať školu, 
v ktorom je uvedená dĺžka trvania zdravotnej nespôsobilosti. 
 

2. z rodinných dôvodov, ak sa dieťa so svojím zákonným zástupcom prechodne 
zdržuje mimo okresu sídla materskej školy, pričom sú súčasne splnené 
nasledovné podmienky: 

• zákonný zástupca dieťaťa písomne alebo elektronickou formou oznámi 
škole do 5 pracovných dní od vzniku dôvodu dlhodobé prerušenie 
dochádzky dieťaťa a predpokladanú dobu trvania neprítomnosti 

• zákonný zástupca dieťaťa do 5 pracovných dní po pominutí dôvodu 
dlhodobej neprítomnosti doručí škole žiadosť o odpustenie, resp. 
vrátenie príspevku s dokladom potvrdzujúcim prechodný pobyt mimo 
okresu sídla materskej školy. 

§ 6 Rozhodnutie o výške mesačného príspevku 

(1) Rozhodnutie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za 
pobyt dieťaťa v materskej škole vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa riaditeľ 
Základnej školy s materskou školou, Nesluša 837 v súlade s ustanovením § 5 
ods. 14 písm. h) č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

/riaditeľ o výške príspevku rozhoduje len ak je zriaďovateľom regionálny úrad, inak 
o tom rozhoduje zriaďovateľ, preto táto časť by tam nemala byť/ 

(2) Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa doručenia 
rozhodnutia na Obecný úrad v Nesluši, ktorý je druhostupňový orgán, 
prostredníctvom riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Nesluša 837, ktorej je 
materská škola súčasťou. 

 

VZN zmenené v zmysle: 

§ 28 ods. 5 – 7 školského zákona 

(5) Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

výdavkov materskej školy zriadenej obcou alebo samosprávnym krajom 42) určí 

zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením; tento príspevok sa určuje 

jednotnou sumou pre všetky deti prijaté do materskej školy. Mesačný príspevok 

sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci.  

(6) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,  

a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ak ide o štátnu školu,  



b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, 

ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,  

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.  

(7) Podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku určí zriaďovateľ; 

ak je zriaďovateľom obec alebo samosprávny kraj, podmienky zníženia, zvýšenia 

alebo odpustenia príspevku určí všeobecne záväzným nariadením.  

§ 161m ods. 7 školského zákona 

(7) Pri uhrádzaní príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach sa do 31. marca 2022 postupuje podľa predpisov účinných do 31. 
decembra 2022.  
 


