Obecné zastupiteľstvo obce Slovenská Nová Ves na základe ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4
písm. g zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na
základe ust. § 28 ods. 5, § 49 ods. 2, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 9 zákona č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene doplnení niektorých
zákonov
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie

OBCE SLOVENSKÁ NOVÁ VES č. 1/2018

o výške príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole

VZN zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke Obce Slovenská Nová Ves:
Vyvesené:

13.10.2018

Zvesené:

29.10.2018

Článok I.
Úvodné ustanovenie
1. Obec Slovenská Nová Ves je zriaďovateľom Materskej školy Slovenská Nová Ves.
2. Materská škola Slovenská Nová Ves:
2.1. Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu okrem
materských škôl pri zdravotníckych zariadeniach.
2.2. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca
na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedlo dieťaťa sumou
najviac 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c/
zák.č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
2.3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
- ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
- ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdzi
- ktoré je umiestnené v zriadení na základe rozhodnutia súdu.
2.4. Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza príspevok v MŠ za dieťa, ktoré
- má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych
dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
- nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená
prevádza v MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto
prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku, ktorú určí
riaditeľ/ka.
Článok II.
Výška príspevku a podmienky platenia príspevku
1. Výška príspevku za pobyt v materskej škole je 15,00 Eur (slovom: pätnásť eur)
na jedno dieťa mesačne.
2. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. Dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca
platbou na účet obce.

Nedodržanie podmienok VZN
V prípade nedodržania podmienok stanovených týmto VZN najmä neuhradených
určených platieb riadne a včas, má riaditeľ/ka MŠ alebo jeho poverený zástupca pre
riadenie MŠ alebo vedúci školskej stravovne právo rozhodnúť o tom, že dieťaťu
nebudú uvedené služby poskytované až do doby preukázateľnej úhrady. O tejto
skutočnosti upovedomí zákonného zástupcu ten, kto o tom rozhodol, najneskôr jeden
týždeň pred dňom, kedy poskytované služby nebudú zabezpečované.

Článok III.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné
zastupiteľstvo Slovenská Nová Ves.
2. Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo, že na zmenu Čl. II. (výška príspevku
a podmienky platenia príspevku) nie je v budúcnosti potrebná kvalifikovaná väčšina
pri hlasovaní o jeho zmene ale zmenu je možné uskutočniť na základe hlasovania
nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.
3. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Novej Vsi dňa
12.10.2018 – Uznesenie č. 29/2018.
4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 28.10.2018

Mgr. Tibor Szládicsek
starosta obce

