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ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 1 

Predmet úpravy 

 

Vnútorný predpis o úhrade finančného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 

dieťaťa v materskej škole (ďalej len „VP“) je vypracovaný v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. 

z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) na podmienky materskej školy zriadenej obcou,  ako 

súčasť rozpočtovej organizácie Základnej školy s materskou školou Milana Kolibiara  so 

sídlom v Detvianskej Hute 369 (ďalej len „materská škola“). 

 

Článok 2 

Účel vnútorného predpisu 

 

Účelom VP je stanoviť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a platným 

všeobecne záväzným nariadením obce podrobnosti, ktoré určujú termín, spôsob a podmienky 

týkajúce sa úhrad finančných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa 

v materskej škole. 

 

Článok 3 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 

zriadenej obcou 

 

Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 

zriadenej obcou (ďalej len „príspevok“),  určil zriaďovateľ Všeobecne záväzným nariadením 

(ďalej len VZN) č. 3/2008 a jeho dodatkom – uznesením č. 64/2019. 
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Článok 4 

Úhrada príspevku v materskej škole 

 

1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný príspevok v materskej škole uhrádzať mesačne v 

hotovosti vždy vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, za ktorý sa 

príspevok uhrádza. 

2. Platba do pokladne materskej školy je možná v  čase prevádzky materskej školy. 

3. Zodpovedný zamestnanec v materskej škole vystaví pre zákonného zástupcu dieťaťa 

potvrdenku ako doklad o zaplatení príspevku. 

 

4. Zodpovedný zamestnanec v materskej škole je povinný do 15. dňa v mesiaci finančné 

prostriedky odviesť do pokladne zriaďovateľovi, ktorý ho odvedie na príjmový účet RO . 

 

Článok 5 

Oslobodenie od povinnosti úhrady príspevku v MŠ 

 

Podľa § 28, ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. sa príspevok v materskej škole  neuhrádza za dieťa, 

 

1.  pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, 

 

2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,  

 

3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

 

 

Článok 6 

Odpustenie príspevku na základe rozhodnutia zriaďovateľa 

 

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa - VZN č. 3/2008 sa  príspevok na čiastočnú úhradu 

výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole neuhrádza 

 

1. za dieťa, ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená 

prevádzka v MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. V týchto 

prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. 

 

2. za dieťa , ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ  na viac ako  tridsať po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom. 
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Článok 7 

Povinnosti riaditeľa materskej školy 

 

1. Riaditeľ materskej školy je povinný zverejniť smernicu na webovom sídle a v priestoroch 

materskej školy a na stretnutí zákonných zástupcov detí (rodičovskom združení) informovať 

o výške a spôsobe úhrady príspevku. 

 

2. Riaditeľ materskej školy zodpovedá za úhradu príspevkov uhrádzaných zákonnými 

zástupcami do pokladnice materskej školy.  

 

3. Zodpovedný zamestnanec materskej školy vykoná vyúčtovanie príspevkov vždy do konca 

decembra príslušného kalendárneho roka. Preplatky budú zákonnému zástupcovi vrátené v 

hotovosti. 

 

Článok 8 

Povinnosti zákonného zástupcu 

 

Zákonný zástupca je povinný oboznámiť sa s výškou príspevkov a uhrádzať ich vždy do 10. 

dňa v kalendárnom mesiaci vopred za nasledujúci kalendárny mesiac v pokladnici materskej 

školy v určené dni a hodiny. 

 

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 

 

VP je súčasťou systému finančného riadenia a podlieha aktualizácii podľa potrieb a zmien 

kompetencií a zodpovedností. Zmeny VP sa vykonávajú vydaním jej dodatku. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


