
Určenie výšky a splatnosti mesačného príspevku 

upravujúce výšku a splatnosť mesačného príspevku na čiastkovú úhradu nákladov na činnosti 

Centra voľného času v ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín. 

Na základe schváleného VZN Mesta Dolný Kubín č. 12/2022 zo dňa 15. 12. 2022 s 

účinnosťou dňa 01. 01. 2023 riaditeľka školy 

 

určuje 

  

výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť za dieťa v CVČ 

nasledovne:  

1. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ uhrádza zákonný 

zástupca: 

a) na dieťa od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území 

mesta, pričom je dieťa prihlásené na jednu záujmovú činnosť: 5,00 € 

b) na dieťa od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území 

mesta za každú ďalšiu záujmovú činnosť: 5,00 € 

c) na dieťa od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku bez trvalého pobytu na území 

mesta, pričom je dieťa prihlásené na jednu záujmovú činnosť: 9,00 € 

d) na dieťa od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku bez trvalého pobytu na území 

mesta za každú ďalšiu záujmovú činnosť: 9,00 € 

e) na dieťa od 15 rokov veku do dovŕšenia 18 rokov veku, pričom je dieťa prihlásené na 

jednu záujmovú činnosť: 9,00 € 

f) na dieťa od 15 rokov veku do dovŕšenia 18 rokov veku, za každú ďalšiu záujmovú 

činnosť: 9,00 € 

2. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ sa uhrádza 

mesačne vopred, najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu 

mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Príspevok sa uhrádza bezhotovostnou formou na: 

Číslo účtu: SK86 0200 0000 0024 1930 2656 

Variabilný symbol: 0006 

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť: meno a priezvisko dieťaťa, triedu a názov 

záujmového útvaru, ktorý dieťa navštevuje. 

 



3. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ sa odpúšťa v 

mesiaci, v ktorom žiak nenavštívil CVČ ani jediný raz. 

4. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ sa neuhrádza, ak o to 

zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa 

poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. Podmienkou na odpustenie 

príspevku je predloženie písomnej žiadosti spolu s príslušnými dokladmi príslušnému CVČ a 

platí od momentu doručenia úplnej žiadosti príslušnému CVČ. 

5. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ je možné uhrádzať v dvoch 

fázach: 

 - za I. polrok (október, november, december) do 20. 10. príslušného školského roka, 

- za II. polrok (január, február, marec, apríl, máj) do 20. 1. príslušného školského roka. 

V prípade mesačných platieb je nutné poplatok za mesiac december uhradiť riadne najneskôr 

do 16.12.,  od 19.12. do 31.12. je účet kvôli finančnému zúčtovaniu poplatkov so 

zriaďovateľom uzatvorený. 

 

Dolný Kubín dňa 19. 12. 2022      Ing. Mária Studeničová 

                                                                                                                 riaditeľka školy 


