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o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 

na výchovu a vzdelávanie v Materskej škole s VJM Brestovec 

 

 

 

 

 

Dňom vyvesenia návrhu, t. j. dňom 16.11.2021, začala plynúť 10 dňová lehota, počas 
ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu 
nariadenia v písomnej forme, alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v 
Brestovci.  

 
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu 
textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z 
pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí 
navrhovateľ prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 
Pripomienkovanie je možné od 16.11.2021 do 25.11.2021. 
 
 
 
Návrh VZN 
- vyvesený na úradnej tabuli obce Brestovec dňa 16.11.2021 
- zverejnený na webovom sídle obce ( www.brestovec.eu) dňa 16.11.2021 
Návrh VZN zvesený z úradnej tabule obce Brestovec dňa 01.12.2021 
 

 
          

 

Vypracovala: Zuzana Huryová 
  

                                                                                         Peter Tóth 
                                                                                          Starosta obce Brestovec 

 
 

 

 

 



N Á V R H 

 

 Všeobecne záväzné nariadenie obce Brestovec 

č.  2/2021 
 

o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a 

vzdelávanie v Materskej škole s VJM Brestovec, ktorej zriaďovateľom je Obec 

Brestovec 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 6 ods. 24 zákona 

č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 28 zákona č. 245/2008 Z. 

z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov sa uznáša na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

 

 

 

 Čl. 1 

Materské školy 

 

 

1.   Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je  6,00 €/mesačne na jedno dieťa  

      na rok 2022 s účinnosťou od 01.01.2022. 

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.    

 

 

 

 



Čl. 2 
 

Zrušovacie ustanovenie 

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Brestovec  č. 2/2020. 

 

 

 

 

Čl. 3 

 

 

Záverečné ustanovenie 

Na tomto VZN obce Brestovec sa uznieslo obecné  zastupiteľstvo obce  Brestovec dňa  ............. 

svojím uznesením č. ................ a toto VZN nadobúda  účinnosť 1. januára 2022. 

 

 

 

V Brestovci dňa 16.11.2021 

 

 

 

 

 

                         Peter Tóth 
                     ....................................... 

                                                                                                 Starosta obce  Brestovec 

 


