NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 1/2010 o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v Materskej škole zo dňa 25.02.2010

Obecné zastupiteľstvo v Lozorne, v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, na základe ustanovenia §
35 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov a s poukazom na ustanovenia § 28 ods. 5, § 114 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon), sa dňa 19.9.2012 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení
(ďalej len VZN)
§1
Úvodné ustanovenia
Obsahom tohto VZN je určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach poplatku za pobyt dieťaťa v školskom zariadení detí v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Lozorno, ako to predpokladá zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

§2
Materská škola
(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 11,78 €.
(2) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať 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
Školský klub detí, (školská družina)
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný
zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka sumou vo výške 5 €.

§3
Spoločné ustanovenie
Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ školy alebo školského zariadenia vnútorným
predpisom.

§4
Záverečné ustanovenia
(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej adrese Obce Lozorno v lehote
uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa

2012.

(3) Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude toto VZN prístupné na Obecnom úrade v
Lozorne.

Ľubomír HÚBEK
starosta obce

Návrh VZN bol vyložený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na pripomienkovanie obyvateľom obce
dňa:
31.8.2012
Pripomienky boli vyhodnotené dňa:
Schválené nariadenie bolo vyložené na úradnej tabuli dňa :
Zložené dňa :
Účinnosť nadobudlo dňom :

