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Obecné zastupiteľstvo v Čakanovciach v súlade 55 6 zákona č, 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, v zmysle 5 28, 5 49, 5114, 5 116 a 5 140 zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (ďalej len „školský zákon“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
avzmysle 5 5 a6 zákona č. 596/2003 Z.z. oštátnej správe vškolstve aškolskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

NÁVRH

VŠEOBECNÉ zÁ VAZNÉ NARIADENIE
OBCEČAKANOVCE

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čakanovce, ktorým sa určuje výška príspevku na

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Čakanovce (ďalej len „nariadenie" )

51
Úvodné ustanovenia

1. Toto nariadenie určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole a výšku príspevku

na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v Školskej jedálni.
2. Pre účely tohto nariadenia sú školami Materská škola 3 Základná škola a Školská jedáleň.

5 z
Materská škola

1. Za pobyt dieťaťa v Materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa v období od 1.1.2023 v zmysle 528 ods. 4
školského zákona sumou 15,- €

2. Príspevok v Materskej škole sa zmysle 5 28 ods. 6a 7 školského zákona neuhrádza :

a ) za dieťa, 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 v hmotnej núdzi,
c ) za dieťa, ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
d ) za dieťa, 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) za dieťa, 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 pomernú časť určeného príspevku.



Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r

3. Termín úhrady príspevku je v zmysle 5 28 ods. 4 školského zákona vopred do zo. dňa
kalendárneho mesiaca.

& 3
Záverečné ustanovenia

1. Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Čakanovciach uznesením
a nadobúda účinnosť 15 dni po schválení.

VZN zverejnené: 20.9.2022


