
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto uznesením č. 179 na svojom 

zasadnutí dňa 06.05.2021 podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, § 14 ods. 3 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení 

neskorších predpisov, § 28 zákona č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

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

v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony ustanovuje:  
 

Článok I 

 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 3/2014 o určení 

výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach, ktorých 

zriaďovateľom je mestská časť Košice-Staré Mesto, prijaté uznesením Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 279 zo dňa 24.03.2014, ako vyplýva zo 

zmien a doplnení vykonaných uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré 

Mesto č. 59 zo dňa 27.06.2019 sa mení takto: 

 

1. §  3 znie: 

    „§ 3 Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 

(1) Za pobyt dieťaťa prijatého do materskej školy prispieva zákonný zástupca na čiastočnú 

úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa  sumou 15,- €. 

     (2)  Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

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

           a)  pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, 

           b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o               

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

núdzi, 

           c)  ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

(4) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa: 

          a)  ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 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.“ 

 

Článok II 

 Starosta mestskej časti Košice-Staré Mesto sa splnomocňuje, aby vyhlásil  úplné znenie 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 3/2014 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je 

mestská časť Košice-Staré Mesto schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Košice-Staré Mesto č. 279/2014, uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Košice-Staré Mesto č. 59/2019 a tohto uznesenia. 
 

Článok III 

Tieto zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť 1.6.2021 
 

                                                                                       Igor Petrovčik 

starosta mestskej časti 

Košice-Staré Mesto 

Zverejnené: 14.05.2021 
 


