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Obecné zastupiteľstvo obce Poproč na základe ust. § 20 zákona č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších právnych predpisov a v súlade s ust. 6 ods. 2 a s ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov v y d á v a
toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poproč č. 3 / 2019
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť Centra voľného času pri Základnej škole s materskou
školou, Školská 3, Poproč ktorého zriaďovateľom je obec Poproč
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Obec je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou Poproč, so sídlom Školská 3,
Poproč.
2. Súčasťou Základnej školy s materskou školou, Školská 3, Poproč je aj Centrum voľného
času, so sídlom Školská 3, Poproč a to na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR,
ktorým je do siete škôl a školských zariadení MŠ SR zaradené Centrum voľného času, so
sídlom Školská 3, Poproč.
3. Vzdelávanie v centre voľného času sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu nákladov, ktorý
uhrádza zákonný zástupca dieťaťa.
Čl. 1
Výška príspevku a podmienky platenia príspevku
1. Výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra
voľného času je 1,00 € (slovom : jedno euro) za mesiac pravidelnej činnosti žiaka
v záujmovom útvare. Príspevok je za každý záujmový útvar, ktorý žiak v danom školskom
roku navštevuje.
2. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pravidelnou záujmovou činnosťou v záujmových
útvaroch centra voľného času (ďalej len CVČ) prispieva zákonný zástupca dieťaťa s trvalým
pobytom na území obce Poproč od 5 rokov veku 1 do dovŕšenia 15 rokov veku v prípade
odovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov pre CVČ.
3. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pravidelnou záujmovou činnosťou v záujmových
útvaroch CVČ prispieva zákonný zástupca dieťaťa s trvalým pobytom v inej obci od 5 rokov
veku 1 do dovŕšenia 15 rokov veku v prípade odovzdania súhlasu na započítanie do zberu
údajov pre CVČ a v prípade, že obec , v ktorej má dieťa trvalý pobyt, poskytne obci Poproč
finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie dieťaťa.
4. Príspevok podľa odsekov (1) až (3) sa uhrádza do 30.9. príslušného školského roka a do
28.2. príslušného školského roka. Po predchádzajúcej konzultácii s platiteľom, môže
školské zariadenie vyberať príspevky súhrne za obidva polroky v príslušnom školskom roku.

5. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ďalšími činnosťami v CVČ neuvedenými v
odsekoch 1 až 3 prispieva zákonný zástupca alebo dospelá osoba sumou vo výške
čiastočného pokrytia nákladov spojených s organizovaním týchto činností.
6. Zriaďovateľ centra voľného času môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak
zákonný zástupca neplnoletého žiaka 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 predpisu2.
7. Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo
zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o to, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávku v hmotnej núdzi.
8. Príspevok sa neuhrádza za žiaka, ktorý má prerušenú dochádzku do CVČ na viac ako 30 po
sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom.
9. V prípade, že poklesne účasť žiakov na krúžku pod 5 počas celého mesiaca, dôjde k zrušeniu
takéhoto krúžku.
Čl. 2
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Poproč
dňa 8.8.2019.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 26.8.2019.
3. Zmeny tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce
Poproč.
4. Toto VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
Centra voľného času pri Základnej škole s materskou školou, Školská 3, Poproč, ktorého
zriaďovateľom je obec Poproč v plnom rozsahu ruší a nahrádza VZN č. 8/2015 o určení
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času pri
Základnej škole s materskou školou, Školská 3, Poproč, ktorého zriaďovateľom je obec
Poproč.
V Poproči, dňa 8.8.2019

...............................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
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_________________________________________________________________________
§ 7a, ods. (3) zákona 597/2003 Z.z. o financovaní základný a stredných škôl a školských zariadení
zákon č.599/2003 Z.z. o hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Obec P O P R O Č, okres Košice – okolie

Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľstva v Poproči

Obecné zastupiteľstvo v Poproči na svojom
8.8.2019 prijalo uznesenie č. B.9/1./2019, ktorým

plánovanom zasadnutí dňa

uznáša na
Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč č. 3 / 2019 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času pri Základnej škole
s materskou školou, Školská 3, Poproč, ktorého zriaďovateľom je obec Poproč.
Hlasovanie:
za

9

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam
Komora, Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák,
PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová

Schválené.

Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce, v.r.

V Poproči, dňa 9.8.2019
Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková

