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Všeobecne záväzné nariadenie obce Brestovec
č. 6/2018
o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Brestovec
Obecné zastupiteľstvo v Brestovci podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie.
Čl. 1
Materské školy
1. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je 4,00 €/mesačne na jedno dieťa.
2. Termín a spôsob úhrady príspevku: mesačne do 10. dňa príslušného kalendárneho
mesiaca v hotovosti do pokladne Materskej školy.
3. Príspevok 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,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
4. Príspevok na základe tohto nariadenia 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,
b) 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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Čl. 2
Záverečné ustanovenie
Pokiaľ nie je vo všeobecne záväznom nariadení podrobnejšia úprava odkazuje sa na
Školský Zákon, Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, Zákon
o financovaní škôl a školských zariadení a na vykonávacie predpisy vydané na ich
základe.
Zmeny a doplnky tohto VZN možno vykonať iba uznesením obecného zastupiteľstva.
Na tomto VZN obce Brestovec sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Brestovci dňa
................................ , uznesením č. ................. .
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Brestovec č. 3/2017 zo dňa 22.11.2018 o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v Materskej škole Brestovec.

5. VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2019 .
V Brestovci dňa 23.11.2018

Peter Tóth.
.......................................
Starosta obce Brestovec

