-NÁVRH-

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Jarabina o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a
školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach

č. 3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jarabine v súlade s článkom 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods.
1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien, a v
zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) ustanovuje podrobnosti :
1. o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou /§ 28 ods. (5)
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),
2. o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí,
ktorého zriaďovateľom je obec /§ 114 ods. (6) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon),
3. o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času,
ktorého zriaďovateľom je obec /§ 116 ods. (6) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon).

Článok 2
Určenie výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
1.Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou, ktorým prispieva zákonný
zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy (ďalej len MŠ), Obec Jarabina ako
zriaďovateľ materskej školy určuje príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole mesačne:
a) celodenný pobyt

12 €

b) poldenný pobyt

6€

c) dieťa do 3 rokov

20 €

Príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného mesiaca.

-NÁVRH2. Príspevok v materskej škole 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, (zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v
hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
3. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia riaditeľa školy sa neuhrádza za dieťa :
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
4. Ak dôjde k zániku dôvodov podľa bodu 2. písm. b) a bodu 3. písm. a), zákonný zástupca dieťaťa
túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámi riaditeľovi materskej školy.
5. Zmeny podľa bodov 2. písm. b) a 3. písm. a) tohto článku sa uskutočnia : a) odo dňa vzniku
dôvodov (ak tieto boli zákonným zástupcom riadne oznámené v mesiaci, v ktorom nastali), 2 b) od
prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom boli oznámené (ak dôvody neboli zákonným zástupcom
riadne oznámené v mesiaci, v ktorom nastali),

Článok 3
Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
1.Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí (ďalej len ŠKD) sa určuje
výška mesačného príspevku na žiaka v sume 7 EUR. Príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného
mesiaca.
2. Obec ako zriaďovateľ ŠKD môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 1, ak
zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží 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 v znení neskorších predpisov.
3. Zmena podľa bodu 2 tohto článku sa uskutoční:
a/ od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala /ak písomná žiadosť bola podaná v tom
istom kalendárnom mesiaci/
b/ od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola písomná žiadosť podaná /ak bola podaná až
po uplynutí mesiaca, v ktorom nastala/.

Článok 4
Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť centra voľného času
1. Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času, (ďalej len CVČ) určí výšku
mesačného príspevku na žiaka v sume 0 EUR.

-NÁVRH2. Obec ako zriaďovateľ CVČ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 1, ak
zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží 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 v znení neskorších predpisov.
3. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú podmienky, ktoré
takúto zmenu odôvodňujú.
4. Ak dôjde k zániku odôvodňujúcich podmienok, povinná osoba túto skutočnosť bezodkladne
písomne oznámi orgánu, ktorý rozhodnutie o znížení alebo odpustení príspevku vydal.
5. Zmena podľa bodu 2 tohto článku sa uskutoční : a) od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v
ktorom nastala (ak písomná žiadosť bola podaná v tom istom kalendárnom mesiaci), b) od prvého
dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola písomná žiadosť podaná (ak bola podaná až po uplynutí
mesiaca, v ktorom nastala).
6. Zmena podľa bodu 4 tohto článku sa uskutoční : 3 a) od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý
nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom zmena nastala.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

1.

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jarabina č. 3/2019 schválilo Obecné
zastupiteľstvo obce Jarabina dňa 27.3.2019 uznesením č..................

2.

Návrh tohto nariadenia bol na pripomienkovanie zverejnený dňa 12.3.2019.

3.

Prijaté nariadenie bolo zverejnené dňa ...................

4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť nadobúda účinnosť v zmysle § 6 ods. 3 zákona č.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien dňa 01.05.2019..

5.

Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa zrušuje platnosť Všeobecne záväzného
nariadenia č. 2/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, na
režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni pri Základnej škole s materskou
školou Jarabina.

Lívia Kovalčíková
starostka obce

