
M e s t o   P e z i n o k 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2011 

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach 

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 

v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, v znení neskorších predpisov, na základe ustanovenia § 35 zákona č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a s poukazom 

na ustanovenia § 28 ods. 5, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

v znení neskorších zmien a predpisov, sa dňa 21.06.2012, uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom nariadení (ďalej len VZN) 

 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 

Obsahom tohto VZN je zmena výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských 

školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok, ako to predpokladá zákon č. 245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších zmien a predpisov.  

 

 

Čl. II  

Predmet úpravy 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach sa mení a dopĺňa takto: 

  

1.  Mení sa § 2 a jeho nové znenie je nasledujúce: 

 

§ 2 

Materské školy 

 

(1) Po preukázaní splnenia podmienok je výška príspevku na úhradu nákladov v materskej 

škole nasledovná: 

a) v prípade, že dieťa a jeden z jeho zákonných zástupcov majú trvalý pobyt v Pezinku, 

je výška príspevku za dieťa 75,00 € mesačne, 

b)  v prípade, že dieťa a jeho zákonní zástupcovia  majú trvalý pobyt v Pezinku, je výška 

príspevku za dieťa 25,00 € mesačne,  

c)  v prípade, že dieťa a jeho zákonní zástupcovia majú trvalý pobyt v Pezinku a súčasne 

uhrádzajú príspevok za viac detí v materskej škole, je výška príspevku za druhé 

a ďalšie dieťa 12,50 € mesačne za dieťa, 

d) v prípade, že zákonný zástupca dieťaťa je zamestnancom organizácie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Pezinok, je výška príspevku za dieťa 25,00 € mesačne, ak sa 

nepostupuje podľa písm. b) alebo c), 

e)  v ostatných prípadoch je výška príspevku za dieťa 150,00 € mesačne, 

 



f) v prípadoch hodných osobitného zreteľa je výška príspevku na dieťa 25,00 € mesačne. 

Kompetentným orgánom na prijatie rozhodnutia o prípade hodného osobitného zreteľa 

je MsZ v Pezinku a to na základe návrhu a odporúčania Komisie školstva a mládeže. 

 

(2) Splnenie podmienok rozhodujúcich pre určenie výšky príspevku je povinný preukázať 

zákonný zástupca dieťaťa pri podaní prihlášky do materskej školy a aktualizovať pri 

nástupe do materskej školy. 

(3) V prípade zmeny okolností, na základe ktorých bola určená výška príspevku, je zákonný 

zástupca dieťaťa povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť riaditeľovi 

materskej školy. 

(4) Pre zmenu výšky príspevku je rozhodujúci dátum, kedy prišlo k zmene okolností 

ovplyvňujúcich jej výšku. Výška príspevku sa zmení od prvého dňa nasledujúceho 

mesiaca po dni kedy zmena nastala. Zníženie výšky príspevku však nie je možné priznať 

spätne. 

(5) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať 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. 

 

 

Čl. III 

Prechodné ustanovenie 

 

V školskom roku 2012/2013 je zákonný zástupca dieťaťa povinný preukázať splnenie 

podmienok podľa § 2 ods. 2 v termíne do 15.09.2012. 

 

 

Čl. IV 

      Záverečné ustanovenia 

 

(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej adrese Mesta v lehote 

uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších 

predpisov. 

 

(2) Toto VZN nadobúda účinnosť 01.09.2012. 

 

(3) Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude toto VZN prístupné na Mestskom 

úrade v Pezinku. 

 

 

 

 

Mgr. Oliver Solga 

       primátor Mesta Pezinok 


