VŠEOBECNE ZÁVÄZNE NARIADENIE Č. 9/2017 O URČENÍ VÝŠKY
MESAČNÉHO PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV NA ČINNOSŤ
ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ, KTORÉHO ZRIAĎOVATEĽOM JE OBEC SPIŠSKÁ
TEPLICA

Obec Spišská Teplica v súlade s ustanovením §4 ods. 3 písm. p) a v zmysle §6 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ustanovení §
114 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie č. 9/2017 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Spišská
Teplica.
Článok 1
Základné ustanovenia
1. Obec Spišská Teplica je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou, Školská 311
Spišská Teplica, ktorej súčasťou je školský klub detí (ďalej len ŠKD).
2. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určiť výšku
mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD,
ktorého zriaďovateľom je obec Spišská Teplica.
Článok 2
Príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD
1. Za pobyt dieťaťa v ŠKD prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov
mesačne na jedno dieťa sumou ...................................................................................... 10 €
2. Za pobyt dieťaťa v ŠKD, ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi, prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov mesačne na jedno dieťa
sumou ............................................................................................................................... 5 €
3. Za pobyt dieťaťa v ŠKD, zo sociálne znevýhodneného prostredia, zákonný zástupca
neprispieva na čiastočnú úhradu nákladov.
Článok 3
Určenie podmienok platenia príspevku
1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť finančný príspevok na účet Základnej školy
s materskou školou, Školská 311, Spišská Teplica vedený vo VUB banke, číslo účtu
v tvare IBAN: SK77 0200 0000 0016 6625 5055 a to mesačne, najneskôr do 10. dňa
daného mesiaca:
a) prostredníctvom internetbankingu,
b) trvalým príkazom,
c) vkladom na účet priamo v banke,

d) prostredníctvom vystaveného peňažného šeku cez Slovenskú poštu (peňažný šek bude
vystavený vychovávateľkou ŠKD na požiadanie).
2. Pri nedodržaní úhrady finančného príspevku na účet Základnej školy s materskou školou,
Školská 311, Spišská Teplica vedený vo VUB banke v stanovenom termíne škola bude
postupovať nasledovne:
a) po 10. dni v danom mesiaci 1. písomné napomenutie zákonného zástupcu za
nesplnenie záväzkov voči škole a predĺženie doby splatnosti do 20. dňa daného
mesiaca,
b) po 20. dni v danom mesiaci 2. písomné napomenutie zákonného zástupcu za
nesplnenie záväzkov voči škole a predĺženie doby splatnosti do 28. dňa daného
mesiaca,
c) po 28. dni daného mesiaca vydanie rozhodnutia o vyradení zo ŠKD.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN č. 9/2017 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici na svojom
zasadnutí dňa 28.06.2017 uznesením č. 87/2017.
2. Toto VZN č. 9/2017 nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2017.

......................................
Ing. Radoslav Šeliga
starosta obce
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