VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE STARÝ TEKOV
O VÝŠKE PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV
ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE STARÝ TEKOV
č.65/2013
Obec Starý Tekov v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove
a vzdelávaní / školský zákon / § 28 ods.3,4,5,6 písmena a),b),c), ods.7 písm. a), b). vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie obce o výške príspevku za čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy ,za pobyt dieťaťa v Materskej škole Starý Tekov od školského roku
2013/2014 a na ďalšie obdobia.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
§1
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje výšku príspevku, ktorý uhrádza zákonný
zástupca dieťaťa za pobyt dieťaťa v Materskej škole Starý Tekov , zriadenej obcou. Materská
škola Starý Tekov
zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom štátneho
vzdelávacieho programu, ktorý poskytuje predprimárne vzdelávanie §16 odst.2. zákona
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

Čl.I
PRÍSPEVOK ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV
MATERSKEJ ŠKOLY NA JEDNO DIEŤA
SA UHRÁDZA
§2
Podľa §28 odst.3,4,5, zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon )
a o zmene a doplnení niektorých zákonov , za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej
orgánom miestnej štátnej správy v školstve, prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa najviac sumou neprevyšujúcou 7,5% sumy
životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu. Výšku príspevku
zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.
Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Čl.II
PRÍSPEVOK ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV
MATERSKEJ ŠKOLY NA JEDNO DIEŤA
SA NEUHRÁDZA
§3
Príspevok v materskej škole
podľa § 28 ods. 6, zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní 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
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
§4
Príspevok v materskej škole podľa §28 ods. 7, zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní 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 takýchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
určeného príspevku.

Čl. III
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
§5
Za pobyt dieťaťa v Materskej škole Starý Tekov zriadenej obcou prispieva zákonný
zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa sumou
8,00 EUR /mesačne . Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom
mesiaci.
ÚČINNOSŤ
§6
Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 13.07.2013.

Vyvesené :10.06.2013
Zvesené : 28.06.2013

Ing. Peter Štefan
starosta obce

