
 

 

 OBEC  OLEŠNÁ 
 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Olešná v zmysle § 6 ods.1a §11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 116 ods. 6 

zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( ďalej len školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 

 

 

 

 

  V y d á v a  

 

 

 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

o určení príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu 

nákladov na činnosť CVČ v zriaďovateľskej právomoci obce Olešná na rok 

2013  

 

 

 

 

 

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Olešnej  

dňa 09.08.2013  uznesením č.224/2013 

 

                           Vyvesené na pripomienkovanie dňa: 17.06.2013 

                           Zvesené: 12.07.2013 

                           Pripomienky:                             

 

                           Po schválení vyvesené na úradnej tabuli: 13.08.2013 

                           Zvesené z úradnej tabule:   

 

  

 



§ 1 

Predmet úpravy 

 

Obec je zriaďovateľom Centra voľného času ZŠ s MŠ 464 (ďalej len CVČ). 

 

§ 2 

Účel nariadenia 

 

Účelom tohto nariadenia je určiť výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na 

čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie detí v CVČ a činnosť CVČ. 

 

§3 

Centrum voľného času 

 

CVČ zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, 

záujmovú a rekreačnú činnosť detí, žiakov  a iných osôb  od 5 do 15 rokov veku v ich voľnom 

čase. 

 

§ 4 

Výška príspevku a podmienky platenia príspevku 

 

1. Obec Olešná v zmysle § 116 odst. 6 školského zákona určuje ročný príspevok zákonného 

zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ vo výške 1,00 € na školský 

rok za dieťa, alebo žiaka,  ktorý  odovzdal vzdelávací poukaz do záujmového krúžku 

v príslušnom školskom roku. 

2. Riaditeľ CVČ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevkov podľa §4, ak 

plnoletý žiak alebo zákonný zástupca dieťaťa  o to písomne požiada a predloží doklad 

o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 

podľa zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

3. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka , ktorý navštevuje niektorý z krúžkov CVČ sú 

povinní uhradiť finančný príspevok podľa ods.1, § 4  do 10. dňa príslušného kalendárneho 

mesiaca, prípadne si predplatí na celý školský rok. 

4. O spôsobe výberu príspevku na činnosť CVČ rozhodne riaditeľ CVČ. Pri predčasnom 

ukončení činnosti dieťaťa alebo žiaka v CVČ sa príspevok nevracia. 

5. Dieťa alebo žiak, ktorý neodovzdal vzdelávací poukaz CVČ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 hradí 

10,00 € na školský rok. Za druhý a ďalší navštevovaný krúžok uhradí príspevok 10,00€ na 

školský rok za každý navštevovaný záujmový útvar.    

 

§ 5 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Zmeny a doplnky toho VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Olešnej. 

 

2. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Olešnej dňa 09.08.2013  

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15-tým dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.    

 

Starosta obce: 

Stanislav Novotný 


