Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenná Poruba č. 3/2022 o výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského
klubu detí (ŠKD)
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:
Čl. I
Úvodné ustanovenia
1. V zmysle § 114 ods. 6 a 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva obec Kamenná Poruba toto
všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí.
2. ŠKD je súčasťou Základnej školy s materskou školou, Školská 474/5, Kamenná Poruba.
3. Žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ môžu navštevovať ŠKD v popoludňajších hodinách po
vyučovaní a takisto aj ranný ŠKD pred začiatkom vyučovania.
Čl. II.
Výška príspevku
1. Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí zriadeného obcou
Kamenná Poruba prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 8 € .
2. Stanovená suma sa platí v plnej výške aj keď žiak nenavštevuje školský klub detí celý
mesiac.
3. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí sa neuhrádza ak
a) o to zákonný zástupca požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc
v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu (zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci
v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
b) sa žiak zo zdravotných (alebo iných vážnych) dôvodov nezúčastnil výchovného
procesu v ŠKD celý mesiac a zákonný zástupca to doloží lekárskym potvrdením alebo
čestným vyhlásením za účelom ospravedlnenia neprítomnosti žiaka v školskom klube
detí.
c) je prerušená prevádzka školského klubu detí v čase školských prázdnin (júl, august)
alebo rozhodnutím zriaďovateľa.
Čl. 3
Určenie podmienok platenia príspevku
1. Príspevok sa uhrádza bezhotovostne na príjmový účet školy, č. účtu SK10 0900 0000
0051 5937 1332, pravidelne každý mesiac, vždy do 10. dňa v danom mesiaci, kde sa
v poznámke obratu uvádza meno, priezvisko a trieda žiaka.
2. Ak rodič odhlási žiaka z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku. Na
odhlásenie žiaka z dochádzky v ŠKD sa musí požiadať najneskôr 3 dni pred ukončením
mesiaca na mesiac nasledujúci.
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3. Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí stanovený poplatok za pobyt žiaka v ŠKD a boli
využité všetky primerané dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie
školy o vyradení žiaka zo školského klubu detí.
Čl. 4
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
obce Kamenná Poruba.
2. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenná Poruba č. 5/2018 a jeho všetky
dodatky o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre
školský rok 2019/2020 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Kamenná Poruba.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce
Kamenná Poruba dňa 13.04.2022 a nadobúda účinnosť 01.05.2022.
V Kamennej Porube dňa 14.04.2022
Ing. Pavol Sandanus
starosta obce
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