O B E C KLIN
______________________________________________________________

DODATOK č. 1
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2019
O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV ZA POBYT V MATERSKEJ ŠKOLE
A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH ZRIADENÝCH OBCOU KLIN

Návrh Dodatku č. 1 k VZN:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 06.09.2019
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: ..............
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa: 06.09.2019
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu Dodatku č. 1 k VZN do (vrátane): 30.09.2019
Doručené pripomienky (počet): 0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Dodatku č. 1 k VZN uskutočnené dňa: Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Dodatku č. 1 k VZN doručené poslancom dňa: Dodatok č. 1 k VZN schválený Obecným zastupiteľstvom v Kline dňa 03.10.2019 pod č.
uznesenia: 42/A/1/2019

Dodatok č. 1 k VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 04.10.2019
Dodatok č. 1 k VZN zvesený z úradnej tabule obce dňa: 21.10.2019
Dodatok č. 1 k VZN zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce: od ............ do ................
Dodatok č. 1 k VZN zverejnený na internetovej adrese obce dňa: 04.10.2019

VZN nadobúda účinnosť dňom 01.11.2019

Karol Revaj
starosta obce

Obec Klin, v súlade s ustanovením § 4 odsek 5 písmeno a) bod 6 a § 6 zákona SNR
č.369/1990 Zb. 6 zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a zároveň v súlade s ustanoveniami § 28 ods. 5, §
114 ods. 6, § 140 ods. 10 a § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„školský zákon“) vydáva tento

Dodatok č. 1
k
Všeobecne záväznému nariadeniu
č. 2/2019
O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV
ZA POBYT V MATERSKEJ ŠKOLE A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH
ZRIADENÝCH OBCOU KLIN

ktorý sa mení iba v Článku II. VÝŠKA A SPÔSOB ÚHRADY PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO

ZÁSTUPCU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV ZA POBYT DIEŤAŤA
V MATERSKEJ ŠKOLE, pričom ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti nezmenené:

Článok II.
VÝŠKA A SPÔSOB ÚHRADY PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV
ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE
§4
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú
úhradu výdavkov materskej školy mesačne sumou vo výške 15,00 Eur, ktorý sa nekráti
za vymeškané dni v mesiaci a platí sa počas trvania školského roka.
Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy 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.
2. V prípade, ak zákonný zástupca umiestni v materskej škole dve a viac detí, príspevok
podľa ustanovenia § 4 odsek 1. platí v rovnakej výške za každé dieťa umiestnené v MŠ.
3. Prevádzka materskej školy môže byť zabezpečovaná aj počas obdobia prázdnin a to
podľa podmienok určených riaditeľom Základnej školy s materskou školou Klin.

4. Za pobyt dieťaťa v materskej škole počas obdobia prázdnin prispieva zákonný
zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne sumou vo
výške 15,00 Eur, ktorý sa nekráti za vymeškané dni v mesiaci.
5. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole uhradí
zákonný zástupca najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca vopred za nasledujúci
mesiac bankovým prevodom na účet Základnej školy s materskou školou Klin číslo
IBAN: SK63 5600 0000 0040 4083 3005.

Článok V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§8
1. Na tomto Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Kline dňa 03.10.2019 uznesením číslo: 42/A/1/2019.
2. Tento Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu nadobúda účinnosť dňa
01.11.2019.

V Kline dňa 06.09.2019

Karol Revaj
starosta obce

