Návrh vyvesený na obecnej tabuli : 24.02.2014
zvesený z obecnej tabule: 12.03.2014
Schválené VZN vyvesené na obecnej tabuli : 13.03.2014
zvesené z obecnej tabule: 02.04.2014

VZN č. 2/2014
o príspevkoch v školských zariadeniach
o mieste a čase zápisu dieťaťa do materskej školy v
Stebníku.
Obecné zastupiteľstvo v Stebníku v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
vydáva
toto všeobecné záväzné nariadenie.

Platné od
01.04.2014

Článok 1
Úvodné ustanovenie
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovuje spôsob určenia úhrady a výška
úhrady príspevkov v školských zariadeniach v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších
predpisov.
V školských zariadeniach zriadených Obcou Stebník sa budú uhrádzať tieto príspevky:
1. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov materskej
školy.
2. Príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií.
Článok 2
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 5 € .
2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré ma l rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloţí riaditeľovi materskej školy doklad o tom, ţe je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
osobitného predpísu1/,
c) ktoré je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu,
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dni z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závaţnými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
určeného príspevku.
3. Príspevok sa uhrádza vopred do 20. dňa v kalendárnom mesiaci.
1/

Zákon č. 417/2013 Z.z.. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

Článok 3
Príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín
1. Čiastočnú úhradu nákladov uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo ţiaka na nákup
potravín podľa vekových kategórii stravníkov v nadväznosti na odporučané výţivové
dávky následovne:
- dieťa materskej školy
1,05 €
- dospelá osoba zamestnanec
1,05 €
2. Príspevok podľa čl. 2 ods.1 sa zníţi, ak o to písomne poţiada zákonný zástupca dieťaťa
alebo ţiaka a predloţí doklad o tom, ţe je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a
príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,1/ na čiastku stanovenú príslušným výnosom
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o poskytovaní dotácii, resp. v súlade so
zákonom č.544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVa R SR v znení neskorších
predpisov.

Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Príspevok je moţné uhradiť vopred . Spôsob úhrady jednotlivých príspevkov určí
riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia.
2. Ţiadosti o zníţenie, prípadne odpustenie poplatkov podľa čl. 3 ods. 2, predloţí ţiadateľ
riaditeľovi MŠ alebo vedúcemu zamestnancovi školského zariadenia.
II.
VZN
O mieste a čase zápisu dieťaťa do materskej školy v Stebníku.
Obecné zastupiteľstvo v Stebníku na základe § 5 ods. 1 a § 6 ods. 2 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 20 ods. 2
a ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie):
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Týmto nariadením sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa do materskej školy v Stebníku. (ďalej
len „zápis“).
Článok 2
Určenie miesta a času zápisu
1. Zápis sa koná od 1. marca do 31. marca príslušného roku ktorý predchádza začiatku
školského roka v ktorom chce dieťa navštevovať MŠ.
2. Miesto a čas zápisu je určený takto:
a) miesto zápisu: Materská škola, Stebník 12,
b) čas zápisu: V pracovných dňoch od 8.30 do 12.30 hod.
Článok 3
Záverečné ustanovenia
1. V prípade, ak zákonný zástupca dieťaťa nemôţe zapísať dieťa do MŠ v čase určenom
týmto nariadením, riaditeľ materskej školy určí náhradný termín zápisu.
2. Za dodrţiavanie tohto nariadenia zodpovedá riaditeľ materskej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stebník.
3. Ruší sa :
-Všeobecne záväzné nariadenie obce Stebník č. 2/2009 z 21.08.2009 ..
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v
Stebníku dňa 12.03.2014 a nadobúda účinnosť 01.04.2014
V Stebníku dňa : 12.03.2014
Štefan Kučečka
starosta obce

