Obecné zastupiteľstvo v Obišovciach podľa ustanovení § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 596/2003
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákona NR SR č. 353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach(vyhláška MŠ SR č. 81/1997 Z.z. A
vyhláška MŠ SR č. 540/2004 Z.z.) a zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov ustanovuje
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE OBIŠOVCE
č. 3/2008
o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v
predškolskom zariadení
Čl. I
Úvodné ustanovenie
Predmetom všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky príspevku a spôsob jeho úhrady v
predškolskom zariadení od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu prijatému do
predškolského zariadenia vyživovaciu povinnosť. Príspevok je určený na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolských zariadeniach ( § 14 vyhlášky MŠ
SR č. 353/1994 Z. z. v platnom znení ).
Čl. II
Poplatky na čiastočnú úhradu
1/ Náklady spojené s hmotným zabezpečením sú výdavky na zabezpečenie osobných a
prevádzkových nákladov predškolského zariadenia, vrátane výdavkov na nákup učebných pomôcok
a školských potrieb.
2/ Na čiastočnú úhradu nákladov predškolského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je obec, prispeje
rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, príspevok 10 € (301,26 Sk)
mesačne na jedno dieťa, na každé ďalšie dieťa činí príspevok 3,30 € (99,42 Sk) . Tento príspevok sa
hradí vopred do 20. dňa v kalendárnom mesiaci, v ktorom je dieťa v predškolskom zariadení
umiestnené. Podľa novej vyhlášky je stanovený príspevok rodičov od 50 Sk do 7,5 % životného
minima.
3/ Príspevok hradí rodič alebo iná osoba v hotovosti poverenému zamestnancovi predškolského
zariadenia. Súhrnný príjem odovzdá riaditeľka predškolského zariadenia do pokladne obce.
4/ Ak sa dieťa stravuje v predškolskom zariadení, rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu
vyživovaciu povinnosť, uhrádza okrem príspevku uvedeného v odseku 2 aj výdavky na stravovanie
dieťaťa. Tento príspevok uhrádza rodič osobne vedúcej jedálne , ktorá súhrnný príjem odvedie
do pokladne obce. V nevyhnutných prípadoch cez peňažný ústav na účet obce, príp. poštovou
poukážkou.
5/ Príspevok podľa odseku 2 sa neuhrádza, ak sú splnené tieto podmienky:
a/ dieťa má nariadenú ústavnú výchovu
b/ dieťa má prerušenú dochádzku do predškolského zariadenia na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich dní z dôvodu pobytu v zdravotnom zariadení, pričom rodič predloží
potvrdenie od ošetrujucého lekára
c/ dieťa nenavštívilo zo zdravotných dôvodov predškolské zariadenie 30 po sebe nasledujúcich
dní, pričom zákonný zástupca predloží potvrdenie od ošetrujúceho lekára s vyznačením
začiatku a skončenia choroby
d/ dieťa nenavštívilo predškolské zariadenie v čase školských prázdnin alebo bola prerušená
prevádzka predškolského zariadenia zapríčinená mestom alebo inými závažnými dôvodmi;
v týchto prípadoch uhrádza rodič pomernú časť určeného príspevku

e/ iná osoba uhrádza úplne náklady spojené s hmotným zabezpečením v predškolských
zariadeniach alebo časť týchto nákladov zodpovedajúcu výške príspevku určeného podľa
odseku 2
f/ rodič predloží riaditeľovi predškolského zariadenia doklad o poskytovaní pomoci v hmotnej
núdzi podľa osobitného predpisu
6/ Príspevok podľa odseku 2 sa uhrádza pomerne, ak iná osoba uhrádza náklady spojené
s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení, vo výške nižšej, ako je príspevok
určený zriaďovateľom.
7/ Ak sú splnené podmienky podľa odseku 6, zriaďovateľ ( príp. právny subjekt ) vráti alebo
započíta na úhradu na ďalší mesiac už zaplatený príspevok podľa odseku 2.
8/ Postihnutému integrovanému dieťaťu, ktoré chodí do predškolského zariadenia na štyri
hodiny, sa môže krátiť príspevok o 50%.
Čl. III
Kontrola ustanovení
1/ Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva
−

hlavný kontrolór obce

−

ďalšia poverená osoba
Čl. IV
Spoločné a záverečné ustanovenie

1/ Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo na riadnom zasadnutí dňa 11. 12. 2008
Uznesením č. 17/2008.
2/ Toto VZN č. 3/2008 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s hmotným
zabezpečením v predškolských zariadeniach nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2009 .
V Obišovciach dňa: 12. 12. 2008
Peter Kišiday v.r.
starosta obce
Zmena a doplnenie výšky príspevku na stravu dieťaťa a zamestnanca vo VZN 3/2008
Čl.2 ods.4 písm c) s účinnosťou od 1.11.2012 nasledovne:
1,34 € na dieťa
1,33 € na zamestnanca s účinnosťou
Zmena schválená rokovaním č.17 OZ Obec Obišovce , konanom 30.10.2012 uzn. č. 90/ 2012

Peter Kišiday v.r.
starosta obce

