
Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 18/2009  

o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach Obce Kláštor pod Znievom 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom v zmysle § 6 a § 11 odst. 4, písm. g/ Zákona SNR č. 

369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 2b odst. 1 Zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

sa  u z n i e s l o 

 

na vydaní tohto Dodatku č. 5 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 18/2009 nasledovne:  

Pôvodné znenie bodu 4.1., článku 4 VZN č. 18/2009 :  

 

Čl. 4  

Školský klub detí 

4.1 

Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov 

spojených z činnosťou školského klubu detí 

 

1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského 

klubu detí. Obec Kláštor pod Znievom v súlade s ustanovením § 114 ods. 6 školského zákona  

určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 

školského klubu detí zriadeného Obcou Kláštor pod Znievom takto: 

 

 Školský klub detí pri Základnej škole Františka Hrušovského 10,00 €  

 

Táto suma v súlade s § 28 ods. 6 školského zákona neprevyšuje 15 % sumy životného minima 

pre jedno nezaopatrené dieťa podľa ustanovenia § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o 

životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

Opatrenia MPSVaR o úprave súm životného minima na dané obdobie. 

 

Príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci.  

 

 

 

 



sa mení na nové znenie takto :  

     Čl. 4  

      Školský klub detí  

     4.1 

    Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov  

   spojených z činnosťou školského klubu detí  

 

1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 

školského klubu detí. Obec Kláštor pod Znievom v súlade s ustanovením § 114 ods. 6 

školského zákona č. 245/2008 Z. z. určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného Obcou Kláštor 

pod Znievom takto:  

 

Školský klub detí pri Základnej škole Františka Hrušovského 15 €  

 

Táto suma v súlade s § 28 ods. 6 školského zákona neprevyšuje 15 % sumy životného 

minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa ustanovenia § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 

Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a Opatrenia MPSVaR o úprave súm životného minima na dané obdobie.  

 

Príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci. 

 

Zverejnené dňa 15.8.2022 

 

Mgr. Erika Cintulová  

starostka obce  

 

 

Dodatok č. 5 k VZN č. 18/2009 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 5/4/2022 zo dňa 

12.8.2022 a účinnosť nadobúda dňa 1.9.2022. 

 

 

 


