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Obec Ivanka pri Nitre v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  

zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len školský 

zákon) vydáva: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ivanka pri Nitre č. 5/2020 o určení výšky príspevkov  
pre materskú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri Nitre 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1) Toto VZN určuje zákonným zástupcom detí, žiakov, zamestnancom škôl a školských 

zariadení  

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri Nitre:  

a) výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, 

b) postup pri odpustení príspevkov pre deti v hmotnej núdzi podľa príslušného zákona. 

 

Článok 2 

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole 

1) Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov  

za pobyt dieťaťa v materskej škole je určený sumou 17,- Eur jednotne pre všetky deti 
navštevujúce materskú školu. 

2) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 
a. ktoré sa zúčastňuje predprimárneho vzdelávania,  

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 zariadení na základe rozhodnutia súdu,  

d. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe 
nasledujúcich kalendárnych dní 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 

závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť 

určeného príspevku. 
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3) Mesačný príspevok sa uhrádza do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci. 

 

Článok 3 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Ivanke  

pri Nitre dňa 16.12.2020, uznesením č. 60/19/2020/OZ. 

2) Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ivanka pri Nitre  č. 5/2020 o určení výšky príspevkov  

pre materskú  školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri Nitre  

nadobúda účinnosť 15.dňom od jeho vyhlásenia na úradnej tabuli. 

3)  Nadobudnutím  účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre materskú školu a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri Nitre. 

 

 

 

 

 

Ing. Jana Maršálková 

starostka obce 

 

 


