NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo obce Predmier, podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov spojení s § 6 ods. 24 zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, §
116 ods. 6 a § 140 ods. 10 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 všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN).

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Č. 2/2022
o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v
školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Predmier
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. 1 Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je určenie

výšky príspevkov a spôsob ich uhrádzania, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo
žiaka alebo dospelá osoba na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení :
Materská škola so sídlom Predmier 152, 013 51 Predmier a Materská škola so sídlom
Predmier 452, 013 51 Predmier (ďalej spolu aj ako ,,Materská škola") v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce , ako aj určenia podmienok zníženia alebo odpustenia jednotlivých
príspevkov.
Článok II.
Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach a podmienky úhrady
2.1 Obec Predmier určuje výšku, prípadne aj podmienky úhrady týchto príspevkov :

príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy
Článok III.
Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy
3.1 Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt

dieťaťa v Materskej škole 152 a Materskej škole 452 je vo výške :
a) ........... EUR/ mesiac na jedno dieťa v mesiacoch september až jún príslušného školského
roka,
b) ........... EUR/ mesiac na jedno dieťa v mesiacoch júl a august príslušného kalendárneho
roka.
Ustanovenia osobitného predpisu o neuhrádzaní príspevku tým nie sú dotknuté.
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1.Príspevok v Materskej škole 152 a Materskej škole 452 na základe rozhodnutia
zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č.
599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení
neskorších predpisov,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
2. Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza príspevok v Materskej škole za dieťa,
ktoré má prerušenú dochádzku do Materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.
3. Za dieťa, ktoré nedochádzalo do Materskej školy v čase prerušenia prevádzky Materskej
školy zapríčinenej zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi na strane zriaďovateľa
v týchto prípadoch uhrádza
zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku
príspevku.
4. Príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného mesiaca v materskej škole triednym
učiteľkám.
Článok IV.
4 . 1 Na vydaní tohto Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 sa uznieslo Obecné

zastupiteľstvo v Predmieri dňa .............................. uznesením č. ..............................
Týmto VZN sa ruší VZN č. 07/2021
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ...............................
V Predmieri dňa 27.09.2022

Štefan Klus
starosta obce
Vyvesené : 27.09.2022
Zvesené : 13.10.2022
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