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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Žitavany
číslo 02/2012
o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a spôsobe jeho
platby na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy.

Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č.02/2012, dňa 2. augusta 2012.
Vyvesené na úradnej tabuli od 3. augusta 2012 do 20. augusta 2012
Účinnosť od 01. septembra 2012

Obec Žitavany na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28 zákona číslo
245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v zmysle § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2012
o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a spôsobe jeho platby na
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku príspevku a spôsob
jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov zákonných zástupcov detí¹, ktoré budú uhrádzať
materskej škole v zriaďovacej pôsobnosti Obce Žitavany.
2. Pre účely tohto nariadenia je materská škola v zriaďovacej pôsobnosti obce.
Článok 2
Materská škola
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 8,- EUR.
Príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
2. 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 príspevku k dávke v hmotnej núdzi²,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
3. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa 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.
Článok 3
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto VZN obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch na svojom 10.
zasadnutí dňa 2. augusta 2012 a nadobúda účinnosť 01. septembra 2012.

2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie č. 2/2008 o príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov
MŠ.
3. VZN bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na obecnom úrade v
Žitavanoch a na internetovej stránke obce.

Juraj O b e r t
starosta obce Žitavany

________________________________________________________________________
1) § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
2) zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

