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Všeobec né zálv äzn é n a ľiadenie Číslo:VZN ll2022

OBEC MALY SLAVKOV

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Malý Slavkov 26.11.2021

VZN vyvesené na úľadnej tabuli v obci Malý Slavkov ls.12.2021

VZN nadobúda účinnosť 01.01.2022

obecné zastupiteľstvo obce Malý Slavkov vo veciach územnej samosprávy v zmysle $ 6 ods. l
zákona č. 369/1990 Zb' o obecnom zriadení v znení neskoľších pľávnych pľedpisov, $ 6 ods. 2 zákona
č.596/2003 Z' z oštátnej spľáve v školsne aškolskej samospróve aozmene adoplneníniektoľých
zákonov v znení neskorších predpisov av zmysle $ 28 ods. 5 a ý 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z.
ovýchove a vzdelóvaní(školsbýzakon)aozmene a doplnení niektorých zókonov vydáva toto:

vŠEoBECNE ZAv 
^ZNE 

NARIADENIE
o uľčení výšky pľíspevku na činnosť školy a školského zariadenia

s1
Predmet úpľavy

Toto všeobecne záväzné naľiadenie určuje výšku mesačného príspevku, ktoľý je povinný ĺlhrádzať
rodič alebo iná fyzická osoba než rodič, ktoľá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do
pestúnskej starostlivosti ĺa základe rozhodnutia súdu (ďalej len ,,zákonný zástupcď') na jedno dieťa
alebo jedného žiaka
a) zapobyt dieťaťa v materskej škole,
b) na čiastočnú úhľadu nákladov v školskej jedálni.

$2
Výška mesačného pľíspevku

za pobyt diet'at'a v mateľskej škole

I) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zľiadenej obcou zákorný zástupca pľispieva na čiastočnú
úhľadu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou l0,00 €.

2) Príspevok za pobyt dieťaťa v mateľskej škole zákonný zástupca ullrádza v hotovosti priamo do
pokladne školy Íaz za polrok v danom školskom ľoku, a to za september _ január 50,00 € do 10.
septembra v kalendárnom roku, a zafebruár - jún 50,00 € do 10. januáľa v kalendáľnom roku.

3) Príspevok sa neuhľádza zadieťa:
a) ktoré má jeden rok pľed plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonrý zástupca dieťaťa predloŽí ľiaditeľovi materskej školy doklad o tom, Že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej n:údzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

4) Príspevok sa uhrádza v pomernej časti za dieťa



a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choľoby alebo rodinných dôvodov, preukázateľným spôsobom,
b) ktoré navštevuje materskú školu počas letných školských prázdnin len v období pľevádzky
mateľskej školy a vo zvyšnej časti mesiaca je prevádzka pľeľušená.

$3
Výška príspevku

na čiastočnú úhľadu nákladov v školskej jedálni

l) Príspevok na čiastočnú úhĺadu nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca vo výške
nákladov na nákup potľavín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané
výživove dávky arozpätia finančných pásiem zveľejnené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR na internetovej stľánke:
a) mateľská škola: stravníci od2 - 6 ľokov _ desiata € 0,34, obed € 0,80, olovrant€ 0,23, spolu €

1,37,
b) zamestnanci a iné fyzicke osoby: obed € l'26.

2) Príspevok na čiastočnú úhľadu nákladov v školskej jedálni zákollrý zástupca uhĺádza na účet
obecného úľadu - školská jedáleň alebo poštovou poukéňkou vŽdy mesiac vopľed do 25. dňa
v mesiaci v príslušnom kalendáľnom roku.

s4
Zánerečné ustanovenia

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. ll2022 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Malý Slavkov
na svojom riadnom zasadnutí dňa 14. 12.2021uznesením č.2201202I.

2) Toto všeobecne záväzné naľiadenie nadobúda platnosť a účinnosť od 01. januára 2022.

Bc. Ladislav Oravec
staľosta obce

*

J

*

tr-

o

(,
t\ \ /.

L
l. l'


