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Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:
Aktuálna situácia v súvislosti s pandémiou COVID-19 – prerušenie prevádzky materskej školy
a školského klubu detí.
DÔVODOVÁ SPRÁVA:
Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky boli 13.03.2020 do
1.6.2020 prerušené prevádzky Materskej školy Leopoldov a Školského klubu detí pri ZŠ
Leopoldov. Z evidencie vyplýva, že MŠ navštevuje 121 detí, z ktorých 77 prispieva za pobyt
dieťaťa v MŠ. ŠKD navštevuje 95 detí, na ktoré ich zákonní zástupcovia v zmysle VZN č. 134/2019
prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v ŠKD.
Za mesiac apríl a máj predstavuje čiastka úhrady nákladov od zákonných zástupcov za pobyt v MŠ
sumu 2 002 € a za pobyt v ŠKD 1 520 €.
Výpočet MŠ: 13 x 2 x 77 = 2 002 Eur
Výpočet ŠKD: 8 x 2 x 95 = 1 520 Eur
Zhrnutie a odporúčania:
VZN č. 134/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú náhradu nákladov v školách a v školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Leopoldov
Čl. 3
PRÍSPEVOK ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE
(1) Na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca
dieťaťa mesačne sumou 13,- €/1 dieťa.
(2) Príspevok podľa odseku 1 tohto článku sa uhrádza mesačne do 10. dňa príslušného kalendárneho
mesiaca. Príspevok je možné zaplatiť vopred aj na dlhšie časové obdobie.
(3) Príspevok v materskej škole sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza za dieťa
v prípadoch stanovených zákonom.1
_____________________________________________________________________________________
1
§ 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

Čl. 4

PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný
zástupca žiaka mesačne sumou 8,- €/1 dieťa.
(2) Príspevok podľa odseku 1 tohto článku sa uhrádza mesačne do 10. dňa príslušného kalendárneho
mesiaca. Príspevok je možné zaplatiť vopred aj na dlhšie časové obdobie.
(3) Mesto Leopoldov, ako zriaďovateľ školského klubu detí, môže rozhodnúť o znížení alebo
odpustení príspevku v prípadoch stanovených zákonom.2
_____________________________________________________________________________________
§ 114 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákon ov v znení neskorších predpisov.
2

Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
§28, ods. 7)
Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych
dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka
materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza
zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
§114, ods. 7)
Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 6, ak
zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.32)
____________________________________________________________________________________
32)
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

Odporúčame poslancom MZ zvážiť odpustenie zaplatených príspevkov za pobyt dieťaťa v MŠ a za
činnosť v ŠKD.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie:
Analýzu poplatkov MŠ a ŠKD počas COVID-19 – pohľadávky.

