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Dôvodová správa 

dodatku č. 2/2017 k VZN č. 8/2008 o výške mesačného príspevku za pobyt 
dieťaťa v materskej škole a v školskom klube na čiastočnú úhradu výdavkov 

v materskej škole a v školskom klube na jedno dieťa v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce Vysoká nad Kysucou 

 
Obecné zastupiteľstvo na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov a v zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní  vydáva 
vo veciach územnej samosprávy pre katastrálne územie obce Vysoká nad Kysucou všeobecno- 
záväzným nariadením výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej 
škole a v školskom klube na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká nad 
Kysucou.  

 
Z dôvodu zvyšovania sa reálnych nákladov na prevádzku ŠKD, ktoré vyplývajú najmä 
z valorizácie miezd ako aj so stúpajúcimi nárokmi na učebné pomôcky, spoločenské hry  
a pracovný materiál,  požiadalo riaditeľstvo Základnej školy s MŠ E. A. Cernana o zvýšenie 
mesačného príspevku.  Požiadavka je zdôvodnená i tým, že už viacero rokov nebol poplatok 
upravovaný a podľa prieskumu, ktorý bol realizovaný v okolitých školách sa všade platia 
poplatky za ŠKD od 6 Eur vyššie a v súčasnosti platný poplatok je neprimerane nízky.   
Navrhovaná suma pre pracovisko ŠKD predstavuje 5,00 Eur, t. j. zvýšenie o 3,00 Eur. 
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Nakoľko zvýšenie poplatku nepredstavuje výraznú záťaž pre jednotlivých rodičov a  zároveň 
môže zlepšiť výchovno-vzdelávací proces detí a rozšíriť ich aktivity , navrhujem poplatok 
zvýšiť.  
 
 
 
 
 
 
Návrh uznesenia č. /2017 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou  
 

1. Prerokovalo návrh Dodatku č. 2/2017 k VZN č. 8/2008 o výške mesačného príspevku 
za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube na čiastočnú úhradu výdavkov 
v materskej škole a v školskom klube na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
Vysoká nad Kysucou 
 

2. Schvaľuje Dodatok č. 2/2017 k VZN č. 8/2008 o výške mesačného príspevku za pobyt 
dieťaťa v materskej škole a v školskom klube na čiastočnú úhradu výdavkov 
v materskej škole a v školskom klube na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
Vysoká nad Kysucou 
 


