
                                                                     Návrh 
                 Dodatok č. 2  k VZN č. 2/2013 
 
 
                                                     Čl. 2 
 
                                              Materská škola                        
                  Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 
                                        
 
 
 
1) Obec Stará Myjava v súlade s ustanovením § 28 ods. 5 školského zákona určuje pre 
materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za 
pobyt dieťaťa v materskej škole mesačne vo výške 10,00 € na žiaka. 

 
 

2) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca  uhrádza  bezhotovostným 
prevodom na účet ZŠ s MŠ, číslo účtu IBAN: SK80 0200 0000 0032 9749 5756  vedený vo 
VUB  a.s. pobočka Myjava, do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.  
                     
3)   Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, 
- ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 
- ak zákonný zástupca dieťaťa predloží zástupkyni pre MŠ doklad o tom, že je poberateľom 
dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, 
- ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu, 
- ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich 
kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom na 
základe rozhodnutia zriaďovateľa.  
 
 
 
                                                                  Čl. 3 
 
                                                                  ŠKD 
                                              Výška mesačného príspevku  
                      na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí 
 
 
1) Obec Stará Myjava v súlade s ustanovením § 114 ods. 6 školského zákona určuje pre 
školský klub detí v zriaďovateľskej pôsobnosti obce mesačný príspevok na čiastočnú úhradu 
nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí mesačne sumou 5,00 € na žiaka. 
 
2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí uhrádza zákonný 
zástupca bezhotovostným prevodom na účet ZŠ s MŠ,  
číslo účtu IBAN: SK80 0200 0000 0032 9749 5756  vedený vo VUB  a.s. pobočka Myjava, 
do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.  
 
 



 
 
 
                                                                Čl. 6 
                                                 Záverečné ustanovenia 
                                          
1) Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava zrušuje výšku poplatku uvedeného vo VZN č. 
2/2013 v § 2  o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a § 3 o výške 
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stará Myjava zo  dňa 01.03.2013. 
 
2) Tento dodatok č. 2 k VZN 2/2013 bol schválený na rokovaní obecného zastupiteľstva obce 
Stará Myjava dňa ........... unesením č. ................  
 
3) Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 01.01.2020. 
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