Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Ražňany
Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch na základe ustanovení § 6 zákona č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods. 5 až 8, zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Čl. 1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku, ktorý
je povinný uhrádzať rodič alebo iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má dieťa zverené do
osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len
„zákonný zástupca“) na jedno dieťa za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou
Ražňany.

Čl. 2
Výška príspevku za pobyt v materskej škole
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou Ražňany zákonný zástupca
prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa sumou 6,- €
za kalendárny mesiac aj v čase prevádzky materskej školy počas letných mesiacoch.
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 príspevok 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.
3. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza zákonný zástupca na bankový
účet vedený v peňažnom ústave Prima banka Slovensko, a. s.: 35426690014/5600,
IBAN: SK 92 5600 0000 0035 4266 9001 do 10. dňa v príslušnom kalendárnom
mesiaci.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––²zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

Čl. 3
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Príspevok určený týmto nariadením môže namiesto povinných osôb uvedených
v tomto nariadení uhradiť aj iná fyzická alebo právnická osoba.
2. Toto nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch na svojom zasadnutí
dňa 11.12.2015 uznesením č. 70/2015.
3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli,
t. j. 12.12.2015 .
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1.1.2016.
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnení na úradnej tabuli obce dňa
18.11.2015.
6. Týmto VZN sa ruší VZN č. 3/2014 zo dňa 27.5.2014.
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