
Materská škola 

Lúčky 14 

908 51 Holíč 
 

                                                                                                              

dátum  :  30.08.2020 

ROZHODNUTIE 

 

o  výške príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú 

úhradu výdavkov 

 

     Riaditeľka Materskej školy  Lúčky 14 v Holíči podľa § 5 ods. 14 písm. e) zákona č. 

596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 5 až 8 zákona č. 245/2008 

Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a Všeobecne záväzného nariadenia č. 84 a jeho dodatkov o určení výšky príspevkov a spôsobe 

jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, vydaných 

zriaďovateľom Mesta Holíč, rozhodla takto: 

 

príspevok zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu 

výdavkov materskej školy mesačne vo výške : 

 30,- € na dieťa, ktoré nedovŕšilo vek troch rokov  a to vrátane mesiaca, v ktorom 

tento vek dovŕši 

 na dieťa, vo veku od  troch rokov : 20,- €  

Tento príspevok sa uhrádza vopred bezhotovostne na príjmový účet materskej školy, vedený 

vo VÚB č. účtu: 21 1045 9954/0200, IBAN: SK18 0200 0000 0021 1045 9954  najneskôr do 

10. dňa v kalendárnom mesiaci. 

 

Príspevok podľa § 28 ods. 7 a 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa neuhrádza za dieťa, 

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je 

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

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 

preukázateľným spôsobom na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,  

e) 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. 

 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť od 01. 09. 2020 

 

 

                                                                                                           Daša Sládková 

                                                                                                         riaditeľka materskej školy 


