
Základná škola s materskou školou Jána Smreka, 
Melčice – Lieskové 377 

 
Č.j. – VG2/2014/213                                                               Melčice – Lieskové 25. 09. 2014 
 
 
 
 

ROZHODNUTIE 
 

Riaditeľka  Základnej školy s materskou školou v Melčiciach - Lieskovom 
podľa  § 5, ods. 3 písmeno j/  zákona č. 596/ 2003 Z.z.  o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve  o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov, § 114 
ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a na základe Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2011 Obce Melčice – 
Lieskové zo dňa 14. 9. 2011 
 
 

           rozhodla takto: 
 
     Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v školskom 
klube detí po prerokovaní so zriaďovateľom určujem  v školskom roku 2014/2015 vo výške  
 

mesačne 

a/ celý pobyt v ŠKD        4, 50 € 

                                           b/ do 13.00 hod.     2  € 

 

 
Odôvodnenie:  Rozhodnutie sa vydáva v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
  
 
Poučenie : 

1) Príspevky je možné znížiť alebo odpustiť na základe rozhodnutia zriaďovateľa na 
základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa alebo plnoletého žiaka 
(ďalej len povinná osoba) po predložení dokladu o tom, že je poberateľom dávky 
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 

2) Žiadosť predkladá povinná osoba riaditeľovi školského zariadenia. 
3) Riaditeľ školského zariadenia predkladá žiadosť bezodkladne, najneskôr do 3 dní 

odo dňa jej doručenia zriaďovateľovi spolu s vyjadrením  prostredníctvom napr. 
oddelenia školstva, referenta školstva a pod. 

4) O znížení alebo odpustení príspevku rozhoduje zriaďovateľ. 
5) Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 10. dňa v kalendárnom mesiaci 

bezhotovostne na účet  č. 0661574001/5600, prípadne poštovou poukážkou. 

 



 
 
   Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade s VZN č. 1/2011 odvolať do 15 dní odo dňa 
doručenia rozhodnutia na Obecný úrad Melčice – Lieskové, prostredníctvom Základnej školy 
s materskou školou Jána Smreka, Melčice – Lieskové 377. 
   Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb.  
Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov po vyčerpaní riadnych 
opravných prostriedkov 
 
 
 
 
 
                                                                                               Mgr. Katarína Remencová 

                                                                                          riaditeľka školy 
 
 
  

 
Rozhodnutie dostanú: 

1. Pre spis 
2. Školský klub detí 


