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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
 

č.  04 /2017 zo dňa 17.08. 2017 

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole 

 
 

Obecné zastupiteľstvo Malý Lapáš (ďalej len „OZ“), na základe samostatnej pôsobnosti podľa 

článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších právnych predpisov a v zmysle § 28 ods. 5, §114 ods. 6, §140 ods. 9 zákona č. 245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva pre 

územie obce Malý Lapáš  

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
 

č.   04 /2017 zo dňa 17.08. 2017 
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole  

 

 

 

Čl. 1 

Predmet úpravy  
Toto VZN určuje výšku mesačného príspevku a podmienky úhrady , ktorý je povinný uhrádzať 

rodič alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo 

pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu na jedno dieťa, ako výšku príspevku na 

čiastočnú úhradu v materskej škole 

 

Čl. 2 

Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa a podmienky úhrady príspevku v materskej 

škole  
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou zákonný zástupca prispieva na 

čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne sumou najviac 15 % sumy životného 

minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.  

2. Výška príspevku za pobyt v materskej škole je 12,00 €. 

3. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uvádza v hotovosti priamo 

do pokladne materskej školy 

 

Čl. 3 

Oslobodenie od poplatkov 

1. Oslobodený od poplatkov je zákonný zástupca dieťaťa materskej školy jeden rok pred 

plnením povinnej školskej dochádzky /podľa §28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov/. 

2. Príspevok sa neuhrádza za dieťa v MŠ, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že 

je poberateľom dávky v hmotnej núdzi. 

3. V príspevok v MŠ v zmysle tohto VZN sa neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú 

dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. 

4. Príspevok v MŠ v zmysle tohto VZN sa neuhrádza za dieťa, ktoré nedochádzalo do MŠ 

v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená 

zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza zákonný 

zástupca pomernú časť určeného príspevku. 

 

 



Čl. 4 

Povinnosti riaditeľa Materskej školy 

 

1. Riaditeľ MŠ predkladá zriaďovateľovi návrh výšky príspevku. 

2. Riaditeľ MŠ zodpovedá za účelné vynakladanie finančných prostriedkov na 

čiastočnú úhradu  z príspevkov na činnosť MŠ. 

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2017 vydalo Obecné zastupiteľstvo Obce 

Malý Lapáš na svojom zasadnutí uznesením 124/2017 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho zverejnení na 

úradnej tabuli.  

 

 

 

 

Peter Vavro 

          Starosta obce 

 

 


