NÁVRH
-1OBEC LOVCE
Obecný úrad

951 92 Lovce 222, okres Zlaté Moravce

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Lovce
o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia
od platenia príspevku za pobyt dieťaťa
v Materskej škole v Lovciach.

Zverejnené pred schválením k pripomienkovaniu:

od 25.11.2015 do

Schválené uznesením OZ k bodu č.

zo dňa:

Vyhlásené po schválení dňa:
Účinnosť nadobúda dňa:

15. dňom po vyhlásení

-2Obec Lovce v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 28 ods. 5 až 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto:

Všeobecne záväzné nariadenie
O určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt dieťaťa
v Materskej škole v Lovciach

§1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určenie výšky, spôsob
platenia a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Lovciach, na ktorý
prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy.

§2
Výška príspevku
(1) Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Lovciach zriadenej obcou Lovce sa
stanovuje vo výške príspevku na jedno dieťa na : 5, 50 EUR .
(2) Príspevok v ods. 1 je stanovený v zmysle § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z.

§3
Spôsob platenia
(1) Príspevok vo výške stanovenej v § 2 ods. 1 tohto VZN za pobyt jedného dieťaťa v Materskej
škole v Lovciach je zákonný zástupca dieťaťa povinný uhradiť do pokladne Materskej školy
v Lovciach.
(2) Príspevok stanovený v § 2 ods. 1 sa uhrádza vždy vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

§4
Neuhrádzanie príspevku
(1) 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,
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c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

(2) Príspevok v materskej škole sa ďalej 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,
(b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi.
V takýchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
(3) Podmienky uvedené v ods. 1 sú stanovené v zmysle § 28 ods. 7 a podmienky uvedené v ods.
2 sú stanovené v zmysle § 28 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z.

§5
Záverečné ustanovenia
(1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú orgány obce, ktorými sú starosta
obce a hlavný kontrolór obce Lovce.
(2) Zmeny alebo doplnky tohto nariadenia možno robiť len nariadením
(3) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Lovciach
dňa ...................... uznesením k bodu č. ...
(4) Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN zo dňa 30.07.2008, schválené
uznesením č.5 s účinnosťou od 01.09.2008.
(5) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa – 15. dňom po vyhlásení.
V Lovciach dňa

2015

Bc. František Richter
starosta obce Lovce

