Návľh VZN.
obecné zastupiteľstvo obce Výboľná v súlade s ustanovením $ 6 a $ Il zákona č.
36911990 Zb' o obęcnom zriadeni v znęni nęskoľšíchpredpisov a v súladę s ustanovením $ 6
oďs.24 zákona č' 596lŻ003 Z. z. o štátnej spľáve v školstve a školskej samospľáve a o Zmene
a doplnení niektoľých zákonov v zneni neskorších predpisov a ustanoveniami $ 28' $ 114 a $
14I zákona č,' Ż45lŻ008 Z. z. o výchove avzdelávaní (školský zákon) a o Zmene a doplnení
niektoľých zákonov v zĺeni neskorších pľedpisov sa uznáša na tomto všeobecne záväznom
nariadení:

Všeobec ne zźx ázné naľiadenie č,. 212022
o výške pľíspevkov na čiastočnriúhľadunákladov v
školských zariadeniach v zriad) ovatel'skej

pôsobnosti obce Výboľná

PRVÁ ČłsŤ
ÚvolNÉ USTANoVENIA
$1
Účel a pľedmet
Všeobecne záv'azné naľiadenie (ďalej len ,,VZN") určuje výšku príspevku na čiastočnú
úhĺadunákladov na výchovu avzdelétvanie a nákladov spojených so stľavovanímv školských
zariaďęniach, ktorých zĺiaďovateľom je obec Výborná.

$2

Druhy pľíspevkov v školách a školských zariadenĺach

V

v

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Výborná sa uhrádzajú tieto
pľíspevky na čiastočnúúhľadu nákladov na výchovu avzďelávanie a nákladov spojených so
stravovaním (ďalej len,,príspevky"):

školských zariadeniach

a)
b)

príspevok zapobyt dieťaťav materskej škole'
príspevok na čiastočnúúhľadunákladov spojených so stľavovaním.

ČłsŤ
PRÍSPEVKY V ŠKoLÁcH ł ŠrolsrÝCH ZARIADENIACH
DRUHÁ

$3
Pľíspevok zapobyt diet'at'a v mateľskej škole

l.

Zapobý

diet'aťa v materskej škole do 3 rokov veku prispieva zákonný zástupcana

čiastočnúúhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 5 Euľ.

2.

Za pobyt ďieťaťa v mateľskej škole od 3 rokov veku prispieva zákonný zástupca na
čiastočnúúhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa Sumou 5 Euľ.

3.

Pľíspevok zaka|endárny mesiac sauŁuádzav príslušnomkalendárnom mesiaci do
pokladne obecného úradu obce.

4'

Ak je dieťa pľijatédo matęrskej školy v priebehu školskéhoroka, za prvý mesiac
dochádzky sa príspevok uŁlrádza vždy do troch pracovných dní odo dňa, v ktoľom
bolo zákonnému zástupcovi doľučenérozhodnutie o prijatí ďiet'at'a do mateľskej
školy.

$4

Výška, teľmín a spôsob úhľady príspevku za pobyt dietoat'a v mateľskej škole
v období obmedzenej alebo pľerušenejpľevádzky cez letné prázdniny

l.

Pľíspevokv mateľskej škole sa neuhľádza Za dieťa, ktoré má pľeľušenúdochádzku do
materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych đníz dôvodu choroby
alebo ro dinných dôvo đov pr eukázate ľným spô sobom'

2. Pręukázateľný spôsob je predloženie potvľdęnia od lekára (ak je dôvodom choroba) a
čestnévyhlásenie zákonného zástupcu o rodinných dôvodoch prerušenia docháďzky do
materskej školy'

3. Príspevok v mateľskej škole sa neuhľádza za dieťa ktoré nedochádzalo do materskej školy
v čase školských prt-zdnin alebo bola pľerušená prevádzka mateľskej školy zapričinená
obcou alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto pľípadoch uhrádza zákonný zźstupca
pomeľnúčasťurčenéhopľíspevkuvypočítanúpomeľom dní'
4. Konkrétnu výšku pľíspevkupodl'a tohto VZN oznámi zákonnému zástupcovi riaditeľka
materskej školy, v ktorej je dieťa na zźĺkladeľozhodnutia prýaté' Pre určenie výšky
pľíspevkuje ľozhodujúce písomnévyhlásenie zákonného zástupcu, v ktorom
preukázateľne a zźĺväznevyjadrí svoj záujem o dochádzku dieťat'a do materskej školy v
bude dięťa
čase letných pľázdnin a uvedie, v ktoľých týŽdňoch počas letných prźĺzđnin
materskú školu navštevovať.

5. ZatýŽdeň dochádzky do materskej školy sa na účelyplatenia pľíspevkupodľa tohto článku
povaŽuje každý aj zač,atý týždeň, okrem týždřn, v ktorom 1. júl pripadne na štvľtok alębo
piatok, kedy sa zazač,atý týžđeřlpľíspevok
nęuhráđza'

$6

Pľíspevokna čiastočnúúhľadunákladov a podmienky úhľadyvo
stravovania"
''výdajni
Výdajňa stravovania poskytuje stľavovanie det'om ažiakom za čiastočnúúhľadunákladov,
ktoľé uhĺádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potľavínpodľa vekových

kategóľií stravníkov v nadväznosti na odpoľúčané
výživovédávky. Zákonrlý zástupca
diet'at'a pľispieva na stravovanie mesačnę za đieťasumou vo výške ...- €.

ČłsŤ
spoloČNÉ,zÁvpRBČNÉł znuŠovłClEUSTANoVENIA
TRETIA

$7
Úhľada pľíspevku
1'.

Zákonný zástupca alebo dospelá osoba majú povinnosť príspevok uhľadiť spôsobom a za
podmienok, ktoľéurčíriaditeľka škôlky alebo školskéhozariadenia (ďalej len
''riaditeľkď')
vo vnútornom pľedpise.

2. Riaditeľka je povinná účinnéVZN zverejnit'na webovom sídle obce'
3. Riaditeľka je povinná na stľetnuti zákonrlých zástupcov a ľodičovdeti ažiakov
(ľodičovskomzđružęní)
informovat'o výške pľíspevkov uttádzaných zákonnými
zástupcami.

$8

Postup pre zníźeniealebo odpustenie pľíspevkov
1. Žiadosť o zníženiealebo odpustenie pľíspevkov möŽe uplatniť

zákotný zástupca u

ztiaďovateľa _ obec. Písomnéžiadosti je potrebné doručiťna obecný úľad.

$e
Záverećné ustanovenia

1'

Toto VZN obce schválilo obecné zastupitel'stvo vo Výboľnej, uznesením č'
..

2'

zo dňa

Toto VZN nadobúda účinnosť15-tym dňom od vyvesenia VZN po schválení
obecným zastupiteľstvom obce Výboľná.
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