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Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona SNR č.
369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 28 ods. 5,6,7,8 zákona
245/2008 Z.z z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ivanka pri Nitre č. 2/2013
o výške príspevku zákonného zástupcu za pobyt
dieťaťa v materskej škole v obci Ivanka pri Nitre
I.časť
§ 1 Úvodné ustanovenia
1/

Obec Ivanka pri Nitre je zriaďovateľom Materskej školy Roháčik v Ivanke pri Nitre.

2/

Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ upravuje výšku príspevku
za pobyt dieťaťa v materskej škole.

3/

Upravuje právomoci riaditeľky MŠ v aplikácii § 27 ods.7 a 8 zákona 245/2008 Z.z.

4/

Stanovuje postup úhrady príspevku a účel jeho použitia.
II. časť
§ 2 Výška príspevku

1/

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre stanovuje v súlade s § 28 ods.5 zákona
245/2008 Z.z. príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou:
10,- € / mesiac / celodenný pobyt
7,- € / mesiac / poldenný pobyt

2/ Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu okrem
materských škôl pri zdravotníckych zariadeniach.
3/ Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca
na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou najviac
15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona
č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
4/ Príspevok je stanovený za pobyt dieťaťa v materskej škole a preto jeho výška je
rozdielna pre dieťa s celodenným a pre dieťa s dopoludňajším pobytom.
5/ Príspevok sa stanovuje na jeden mesiac a jedno dieťa.
6/ Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.
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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.
c) ktoré je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu.
7/

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza
za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom.

8/

V čase školských prázdnin alebo iného prerušenie prevádzky materskej školy
z rozhodnutia zriaďovateľa, príspevok sa uhrádza vo výške pomernej časti k počtu
dní prevádzkovania materskej školy k mesačnému príspevku.

III.časť
§ 3 Splnomocňujúce právomoci riaditeľky MŠ
1/

Riaditeľka MŠ menom zriaďovateľa posudzuje oprávnenosť žiadateľa na odpustenie
príspevku v súlade s § 28 ods.7 zákona 245/2008 Z.z.

2/

Riaditeľka posudzuje oprávnenosť odpustiť alebo znížiť príspevok na dieťa podľa
§ 28 ods. 8 písmeno a zákona.

3/

Riaditeľka je oprávnená zaokrúhliť výšku pomernej časti príspevku v prípadoch
prerušenia prevádzky MŠ zriaďovateľom podľa § 28 ods. 8 písmeno b zákona
a odseku 4 časti II. VZN.
IV. časť
§ 4 Spôsob úhrady príspevku

1/

Príspevok sa spravidla uhrádza v hotovosti do pokladne MŠ v Ivanke pri Nitre

2/

Príspevok je možno uhradiť poštovou poukážkou, ktorú na požiadanie vydá
zákonnému zástupcovi dieťaťa materská škola.

3/

Príspevok sa uhrádza vopred na nasledujúci mesiac do 5 dňa v mesiaci.

4/

Zníženie výšky príspevku podľa odseku 2 a 3 VZN III. časť, premietne materská škola
do výšky príspevku pre nasledujúci mesiac.

5/

Príspevok v plnej výške odvedie MŠ zriaďovateľovi najneskôr do 10 dňa v mesiaci.

6/

Zriaďovateľ príspevok v plnej výške obratom poukazuje späť do rozpočtu materskej
školy.
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§ 5 Použitie príspevku
1/

Účelom použitia je najmä skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, kultúrnospoločenského vyžitia, športové a výchovno-vzdelávacie aktivity detí, organizovanie
spoločensko-výchovných podujatí za účasti rodičov detí. Prostriedky možno použiť aj
na skvalitnenie materiálno technického vybavenia herní detí modernými pomôckami
a hračkami.

2/

Použitie prostriedkov príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ prerokováva rada školy
spravidla jeden krát v kalendárnom roku.

3/

Rovnaký potup podľa § 4 ods. 7 a § 5 ods. 1, 2 sa vzťahuje aj na použitie príspevku
poskytnutého pre MŠ v súlade s § 6b ods.1 a 2 zákona 596/2003 Z.z. v znení
neskorších zmien a doplnkov.

V. časť
§ 6 Záverečné ustanovenia
1/

Na tomto VZN obce Ivanka pri Nitre sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri
Nitre dňa 06.02.2013 uznesením č. 8/2013-OZ.

2/

Dňom účinnosti VZN sa rušia uznesenia OZ o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v predškolskom zariadení číslo 1/2008.

3/

Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje OZ v Ivanke pri Nitre.

§ 7 Účinnosť
1/

Toto VZN je účinné dňom 1.9.2013.

V Ivanke pri Nitre, dňa 07.02.2013

Ľuboš Gál
starosta obce
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