Obecné zastupiteľstvo v Majerovciach podľa zak. č. 245/2008 Zb.z. vydáva pre
školské zariadenie, ktorého zriaďovateľom je v zmysle Zákona č. 416/2001 Zb. O
prechode niektorých pôsobnosti z orgánov ŠS na obce a VÚC toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2021
o výške a spôsobe platby príspevku na
čiastočnú úhradu neinvestičných výdavkov v Materskej škole Majerovce

Čl. 1
Obec Majerovce sa podľa zák. č. 416/2001 Zb. stala zriaďovateľom materskej školy,
ktorá na čiastočnú úhradu svojich neinvestičných výdavkov využíva príspevky od
rodičov v zmysle zák. č. 245/2008 Z.z.
Čl. II
Výška príspevku v MŠ v zmysle § 28 odst. 3 zák. č. 245/2008 Zb.o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v súlade s § 2 zák. č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov je od
1.10.2021 – 7 € mesačne na 1 dieťa.
Čl. III
Výber poplatku zabezpečí štatutárny zástupca MŠ a uhrádza sa do 10. dňa v
príslušnom kalendárnom mesiaci. Spôsob musí byť preukázateľný v tomto
rozsahu:
 oprávnenosť platby /evidencia dochádzky/
 pokladničná kniha, zaevidovaná na Ocu
 pokladničný doklad
Čl. IV
Príspevok sa neuhrádza za dieťa:
 ktoré ma jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
 ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

 ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
 ktoré ma prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby, prázdnin, alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom.
Čl. V
Záverečné ustanovenie
1. Na tomto VZN Obce Majerove sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v
Majerovciach dňa 14.9.2021 uznesením č. 22/2021
2. Toto VZN nadobúda v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. účinnosť 15-tym dňom od
jeho schválenia OZ - od 01.10.2021
3. VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli od 24.08.2021 do 08.09.2021
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