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Obec Tekovské Nemce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 28 ods.5 zákona
č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva
toto

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Tekovské Nemce
č. 3/2022
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
Úvodné ustanovenie
Toto Všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN) upravuje pôsobnosť obce Tekovské Nemce
, ktorá rozhoduje o výške príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole.
Článok 1
Platiteľ príspevku a výška príspevku
V súlade s § 28 ods. 5 až 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov za pobyt dieťaťa v materskej škole
zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej
školy mesačne na jedno dieťa sumou 15,- EUR.
Článok 2
Úhrada príspevku
1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný príspevok v materskej škole uhrádzať mesačne
v hotovosti vždy vopred , najneskôr do 10 dňa v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok
uhrádza.
2. Pokladník v materskej škole vystaví pre zákonného zástupcu dieťaťa príjmový pokladničný
doklad ako doklad o zaplatení príspevku.
3. Pokladník v materskej škole je povinný do 15. dňa v mesiaci finančné prostriedky odviesť
na účet zriaďovateľa, alebo priamo do pokladne zriaďovateľa.
Článok 3
Oslobodenie od platenia príspevku
Príspevok sa neuhrádza na dieťa:
a, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
b, ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej
sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu
c, ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
d, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom
e, ak dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola
prerušená prevádzka zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi,
uhrádza zákonný zástupca len pomernú časť určeného príspevku.
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Článok 4
Záverečné ustanovenia
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Tekovské Nemce č.7/2017 zo dňa 14.12.2017 o určení výšky finančných
príspevkov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Tekovské Nemce

Ing. Erika Valkovičová
starostka obce

v Tekovských Nemciach dňa:
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