č. 3/2015
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 o určení príspevkov
od zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov
v Materskej škole, v Základnej umeleckej škole, v Centre voľného času, v Školskom
klube detí, v Školských jedálňach pri Materskej a Základnej škole v Novákoch
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch podľa § 11, ods. 4, písm. g) Zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení, s použitím Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon), v nadväznosti na VZN č. 1/2010, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 3/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na
čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, v ZUŠ, v CVČ, v ŠKD, v Školských jedálňach pri MŠ a pri
ZŠ v Novákoch, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o určení príspevkov od
zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej
škole, Základnej umeleckej škole, v Centre voľného času, v Školskom klube detí, v Školských
jedálňach pri Materskej a Základnej škole v Novákoch, mení sa v oddiele I. I. časť takto:
I. ČASŤ
V súlade s § 28, ods. 3 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (vzdelávanie
v materských školách) sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.

Za pobyt dieťaťa v Materskej škole Nováky, zriadenej mestom Nováky, prispieva zákonný
zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na jedno dieťa:
10,00 EUR
6,70 EUR

dieťa s celodennou starostlivosťou
dieťa s poldennou starostlivosťou

Výška príspevku je určená v súlade s § 28, ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní v platnom znení.
Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v aktuálnom kalendárnom mesiaci. Zákonný
zástupca dieťaťa uhradí príspevok poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet
mesta.
Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
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) 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 dieťaťa pomernú
časť určeného príspevku.
Ostatné časti predmetného VZN zostávajú nezmenené.
ODDIEL II.
Záverečné ustanovenia
Toto VZN bolo schválené MsZ v Novákoch dňa 23. 02. 2015, uznesením č. 56/2015.
VZN nadobudne účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta.

Zverejnené:
Vyhlásené:

05. 02. 2015
04. 03. 2015

Schválené:
Účinnosť:

23. 02. 2015
19. 03. 2015

RNDr. Daniel DANIŠ
primátor mesta

