NÁVRH
Všeobecne záväzného nariadenia obce Zbyňov č. 3/2019
o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby v materskej škole v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Zbyňov
Obecné zastupiteľstvo v Zbyňove v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28 zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 6 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 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku a spôsob
jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov zákonných zástupcov detí a žiakov, ktoré budú
uhrádzať materskej škole (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zbyňov.
Čl. 2
Stanovenie výšky poplatku
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 10,00 €.
2. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa uhrádza mesačne v hotovosti priamo
do pokladne obce Zbyňov alebo bezhotovostným prevodom na účet obce Zbyňov, číslo
účtu IBAN : SK9002000000000023226432 vedeného vo VÚB banke do 10. dňa v
príslušnom kalendárnom mesiaci.
3. Za pobyt dieťaťa v materskej škole počas letných prázdnin bude zákonný zástupca
prispievať týždenne na 1 dieťa sumou vo výške 12,50 €.
Čl. 3
Oslobodenie od poplatkov
1. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ktoré:
a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi podľa zákona č.
599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných
dôvodov preukázateľným spôsobom,
e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin,
f) ak prevádzka materskej školy bola prerušená zapríčinením zriaďovateľa.
2. V prípade podľa bodu 1) písm. f) uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného
príspevku na základe rozhodnutia zriaďovateľa.
3. Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku za pobyt dieťaťa v
materskej škole na základe odôvodnenej písomnej žiadosti, ktorú predkladá zákonný
zástupca dieťaťa.

4. Žiadosť podľa odseku 3) tohto článku predkladá zákonný zástupca riaditeľke materskej
školy, ktorý predloží žiadosť spolu s vyjadrením zriaďovateľovi najneskôr do 3 dní odo
dňa jej doručenia.
5. Ak zákonný zástupca žiaka neuhrádza poplatky za dieťa tri po sebe nasledujúce
mesiace, riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o vyradení dieťaťa z evidencie MŠ.
Čl. 4
Záverečné ustanovenia
1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje VZN č. ....................
zo dňa .....................
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Zbyňove
schválením uznesenia č. ................. dňa ..............................
2. Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.09.2019.
V Zbyňove dňa 15.07.2019
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