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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
01/19
ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do Materskej školy, určuje výšku
mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy zriadenej obcou, výšku príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov, na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v obci
Málaš

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej lenˮ VZN“) na pripomienkovanie
v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

11. 02. 2019

Zvesený z úradnej tabule dňa:

25. 02. 2019

Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní OcZ obce dňa:
26. 02. 2019
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli
26. 02. 2019
obce dňa
VZN nadobúda účinnosť dňom:
13. 03. 2019
V súlade s ustanovením § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, ustanovením § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 139 a nasl., zákona č. 245/2008
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení neskorších predpisov, obecné zastupiteľstvo v Málaši
vy d á v a
všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len ,,nariadenie“), ktorým sa stanovuje spôsob
prijímania detí do materskej školy, určuje výšku a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v materskej škole

Čl.1
Úvodné ustanovenie
Týmto nariadením sa upravuje
Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy vo výške 6 € a to aj v prípade ak prijaté dieťa materskú školu z rôznych
dôvodov nenavštevuje. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca. Pri neuhradení poplatku zákonným zástupcom za predchádzajúce
dva mesiace, bude mať dieťa prerušenú dochádzku do materskej školy za porušenie
školského poriadku na základe rozhodnutia riaditeľa.

Čl. 2
Prijímanie detí do materskej školy
1. Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného
zástupcu dieťaťa( vo veku spravidla od 3 do 6 rokov), ktorú predloží riaditeľovi
materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného
lekára pre deti a dorast. Deti po dovŕšení 2 rokov veku môžu byť prijaté, ak sú
vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.
2. Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne, alebo pre nasledujúci školský rok.
Miesto a termín podania žiadosti k nasledujúcemu školskému roku zverejní
riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom, spravidla od 15. februára do
15. marca. Riaditeľ materskej školy spolu s miestom zverejní aj podmienky
prijímania detí do materskej školy.
3. O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľ materskej školy.
4. O odvolaní voči rozhodnutiu riaditeľa materskej školy rozhoduje Obec –
zriaďovateľ.
5. Ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy stanoví riaditeľ a po
prerokovaní s radou školy ich zverejní na viditeľnom mieste.
Čl. 3
Školská jedáleň
Obec Málaš určuje v Školskej jedálni v zriaďovacej pôsobnosti Obce Málaš výšku príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevkov na režijné náklady a podmienky úhrady
v školskej jedálni nasledovne:
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Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
Zákonný zástupca dieťaťa poberajúci dávku v hmotnej núdzi predkladá posledné rozhodnutie
o pridelení dávok v hmotnej núdzi vedúcej školskej jedálne ako aj zákonný zástupca dieťaťa,
ktorých príjem nedosahuje životné minimum.
ÚPSVaR poskytuje dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na
zabezpečenie obeda a iného jedla pre deti, ktorých zákonní zástupcovia poberajú dávku
v hmotnej núdzi ako aj pre deti navštevujúce posledný ročník MŠ – predškoláci sumou 1,20
€/ za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a odobralo
stravu.

Čl. 4
Záverečné ustanovenia
1. Výšky príspevkov uvedené vo VZN sú platné a uhrádzajú sa odo dňa účinnosti tohto
VZN.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia
vyvesením po schválení Obecným zastupiteľstvom v Málaši.
3. Na tomto všeobecne záväzným nariadením sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Málaši uznesením č. OcZ/3/2-26022019-4, zo dňa 26. 02. 2019
4. Zmeny a doplnky tohto nariadenia sa môžu vykonať len všeobecne záväzným
nariadením.
5. Nadobudnutím účinnosti VZN č. 01/19 sa ruší VZN 04/2014.

