
Dôležité informácie pre zákonných zástupcov členov ZÚ o platbách 

Výška príspevku a podmienky platenia príspevku 

Príspevok pre pravidelnú záujmovú činnosť za záujmový útvar sa v priebehu školského roka 

bude vyberať s účinnosťou od 02.01.2023 na základe  Doplnku č.4 Všeobecne záväzného 

nariadenia Mesta Krompachy č. 2/2019 v znení neskorších doplnkov a to nasledovne 

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pravidelnou záujmovou činnosťou v 

záujmových útvaroch a oddeleniach CVČ PRIMA prispieva zákonný zástupca 

dieťaťa/žiaka: 

1.1.  S trvalým pobytom na území mesta Krompachy  

P. č. Vzdelávací poukaz Mesačný poplatok 

1. ak dieťa odovzdá vzdelávací poukaz  do 

záujmového útvaru 

0,- EUR   

2. ak dieťa odovzdá vzdelávací poukaz do záujmového 

útvaru a vyberie si ďalší záujmový útvar   

2,- EUR   

3. Deti, žiaci a študenti do 25 rokov   4,- EUR 

 

1.2.  S trvalým pobytom mimo územia mesta Krompachy  

od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku v prípade odovzdania súhlasu na započítanie     

do zberu údajov CVČ PRIMA  a v prípade, že obec/mesto poskytne mestu Krompachy 

finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie dieťaťa/žiaka 

 

P. č. Vzdelávací poukaz Mesačný poplatok 

1. ak dieťa odovzdá vzdelávací poukaz  do 

záujmového útvaru 

0,- EUR   

2. ak dieťa odovzdá vzdelávací poukaz do záujmového 

útvaru a vyberie si ďalší záujmový útvar   

2,- EUR   

3. Deti, žiaci a študenti do 25 rokov   4,- EUR 

 

 

 



1.3.  S trvalým pobytom mimo územia mesta Krompachy  

od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku v prípade odovzdania súhlasu na započítanie 

do zberu údajov CVČ PRIMA  a v prípade, že obec/mesto neposkytne mestu Krompachy 

finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie dieťaťa/žiaka vyberá sa príspevok na čiastočnú 

úhradu nákladov a aj príspevok prevádzkové náklady 

 

P. č. Vzdelávací poukaz Mesačný 

poplatok 

Doplatok- 

čiastočná 

úhrada 

Spolu 

1. ak dieťa odovzdá vzdelávací poukaz  do 

záujmového útvaru 

0,- EUR   5,41 EUR      5,41 EUR      

2. ak dieťa odovzdá vzdelávací poukaz do 

záujmového útvaru a vyberie si ďalší 

záujmový útvar   

2,- EUR   5,41 EUR      7,41- EUR 

3.  Deti, žiaci a študenti do 25 rokov   4,- EUR 5,41 EUR 9,41- EUR 

 

 

2.   Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pravidelnou záujmovou činnosťou alebo 

činnosťou klubu v záujmových útvaroch a oddeleniach CVČ PRIMA prispievajú:  

 

P. č. Veková kategória Mesačný poplatok  

1. deti, žiaci a študenti do 25 rokov   4,- EUR 

2. dospelí nad 25 rokov 5,- EUR 

3. Klubová činnosť 

organizovaná skupina (materské centrum Lienka, 

Hopkáme s najmenšími....                                                                                                                                        

5,- EUR 

 

 

 

 



3.   Finančný príspevok podľa odsekov 1 a 2 sa uhrádza nasledovne: 

a) splátka: za obdobie: september – december: 

⁕ do 15.10. deti/žiaci s trvalým pobytom mesta  Krompachy  

⁕ do 30.09. deti/žiaci s trvalým pobytom mimo územia mesta Krompachy 

b) splátka: za obdobie január – jún:  

⁕ do 15.2. deti s trvalým pobytom mesta  Krompachy  

⁕ do 31.1. deti s trvalým pobytom mimo územia mesta Krompachy 

c)   alebo vždy najneskôr do 15. dňa v príslušnom kalendárnom  mesiaci, ak je výška príspevku 

určená podľa odseku 1.3. a odseku 2 

 

4.   Finančný príspevok podľa odsekov 1 a 2 sa uhrádza: 

a)  bankovým prevodom na číslo účtu: SK26 0200 0000 0017 8053 2255 

     *  variabilný symbol:        uviesť daný školský rok (napr. 20222023)  

     *  informácia pre príjemcu:      meno, priezvisko dieťaťa/žiaka,  názov záujmového 

útvaru   

b) alebo šekovou poukážkou 

 

5.   Príspevok podľa odseku 1a2 uhrádza zákonný zástupca a dospelá osoba za každú 

činnosť CVČ PRIMA (za každý ZÚ ) samostatne. 

 Činnosti v záujmovom útvare sa môže dieťa/žiak zúčastňovať len v prípade, že platba 

bola uhradená v stanovenom termíne, 

  v prípade neúčasti na ZÚ sa čiastočná úhrada nevracia, 

 v prípade organizovania záujmového útvaru počas neúplného kalendárneho mesiaca 

(september, vianočné sviatky, jún) sa čiastočná úhrada nevracia, 

 v prípade nesprávne uhradenej platby je možné požiadať o vrátenie finančných 

prostriedkov najneskôr do 30 kalendárnych dní od zaslania platby (v mesiaci december 

do 15.12.) 



 činnosť v záujmovom útvare  sa realizuje počas pracovných dní, mimo prázdnin, 

približne v čase od polovice septembra do polovice  júna  

6. O každom prijatí finančných prostriedkov musí byť vystavený príjmový doklad. Originál  

dokladu ostáva pre platiteľa ako doklad o úhrade, ktorú si vo vlastnom záujme odloží a použije 

v prípade reklamácie a podobne. Odporúčame tiež vytlačiť si potvrdenie o bankovom prevode. 

 

Čl. 4 

Oslobodení od príspevku 

1. O znížení alebo odpustení príspevku  môže rozhodnúť zriaďovateľ CVČ PRIMA , ak 

plnoletý žiak alebo 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 (§ 116 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z.o výchove a vzdelávaní) 

2. „Príspevok podľa odseku 1 a 2 v centre voľného času sa neuhrádza za dieťa v jednom 

záujmovom útvare, ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada zriaďovateľa a 

predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k 

dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu1).“ (deti od 5 do 15 rokov) 

3. Dátum rozhodujúci na určenie veku žiaka, dieťaťa, poslucháča a dospelej osoby pre 

príspevky uvedené v druhej časti je 1. január kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie 

uskutočňuje1f).“ V školskom roku 2022/2023 sa za deti od 5 do 15 rokov považujú deti 

narodené v rokoch 2006 – 2016.  

 

V Krompachoch,  02.01.2023                                                           

                                                                                         PaedDr. Slávka Šmidová 

                                                                                      riaditeľka CVČ 

 

 

(§ 116 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z.o výchove a vzdelávaní 

1) Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  

1d) § 6 ods. 2 písm. a) vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2009 Z. z. o školskom klube 

detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej 

praxe.  

1e) § 6 ods. 2 písm. b) až e), § 6 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2009 Z. z.“.  
1f) § 7a ods. 3 zákona č. 597/2003 Z. z 

 



  

 


