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Návrh 
  

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 5/2022 
o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 

školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Jelka 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Zverejnené pred schválením: 

Zvesené pred schvaľovaním: 

Schválené: 

Vyvesené po schválení: 

Nadobúda účinnosť: 
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Obecné  zastupiteľstvo obce Jelka  podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa  § 114 ods. 6 zákona 

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako iba „zákon“), sa uznieslo na tomto 

všeobecne záväznom nariadení obce Jelka  č. 5/2022 o určení výšky mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec 

Jelka. 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

(1) Obec Jelka je zriaďovateľom Základnej školy, Školská 399, Jelka, IČO: 37 836 684 

(ďalej „ZŠ Jelka“). 

(2) Obec Jelka je zriaďovateľom Základnej školy Lipóta Gregorovitsa s vyučovacím 

jazykom maďarským – Gregorovits Lipót Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Školská 

399, Jelka, IČO: 36 094 242 (ďalej „ZŠ s VJM Jelka“). 

(3) Účelom tohto nariadenia je určiť výšku príspevku zákonného zástupcu žiaka na 

čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí pri ZŠ Jelka a ZŠ s VJM 

Jelka. 

(4) Školský klub detí je súčasťou školy, ktorá zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú 

školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského 

zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie, záujmovú činnosť a na oddych v 

čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. 

 

§ 2 

Výška príspevku 

(1) Obec Jelka určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského 

klubu detí pre zákonného zástupcu žiaka nasledovne: 8,00 € / mesačne / 1 žiak. 

(2) Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý 

predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. 

(3) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí sa neuhrádza, 

ak o to zákonný zástupca požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v 

hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. (zák. č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej 

núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

 

§ 3 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

(1) Na tomto všeobecnom záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce 

Jelka uznesením č. ________________________ zo dňa ______________________. 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia. 

(3) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť a platnosť Všeobecne záväzné 

nariadenia obce Jelka č. 2/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Jelka, 

na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Jelka uznesením č. 9d.,/2013/OZ-4 

zo dňa 12.09.2013. 

 

V Jelke dňa _____________________ 

  

 

 

  Ing. Gabriel Kiš  

      starosta obce 


