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Obec   Lipová  
 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  

 č. 5/2019  

o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v materskej škole a v školskom klube detí v zriaďovacej 

pôsobnosti Obce Lipová   

 

 

 

 

 

Predkladá :  Mgr. Tatiana Ölvecká – starostka obce  

Spracoval :  Mgr. Ivana Slobodníková – ekonóm obce  

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce Lipová dňa :          22.11. 2019 

Návrh VZN zvesený z úradnej tabuli obce Lipová dňa :              09.12. 2019 

VZN č. 5/2019 vyvesené na úradnej tabuli obce Lipová dňa :    11.12. 2019 
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Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipová o určení príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v materskej škole a v školskom klube detí v zriaďovacej 

pôsobnosti Obce Lipová   

 

Číslo :     5/2019                                                                            V Lipovej dňa :  09.12. 2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lipová v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369 / 1990 

Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  § 28 ods. 5, ako aj § 114 ods. 6 zákona 

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o určení príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v materskej škôlke a v školskom klube detí v zriaďovacej pôsobnosti Obce Lipová.  

 

Článok I.  

Úvodné ustanovenia  

 

1. Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia Obce Lipová /ďalej len ,,VZN“/ je 

určenie výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov 

v Materskej škôlke Lipová /organizácia bez právnej subjektivity/ a v Školskom klube 

detí pôsobiacom pri Základnej škole Lipová /organizácia s právnou subjektivitou/ 

v zriaďovacej pôsobnosti Obce Lipová.  

 

Článok II.  

Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov za 

pobyt dieťaťa v Materskej škole Lipová  

 

1. V zmysle § 28 ods. 5 zákona č. 245 / 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov OZ v Lipovej určuje výšku mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole vo výške 

8,00 € na dieťa za mesiac.   

 

2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na pobyt dieťaťa v materskej škole sa 

neuhrádza za dieťa :  

a/ ktoré ma jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,  

b/ ak zákonný zástupca predloží riaditeľke 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.  

 

3. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na pobyt dieťaťa v materskej škole sa 

neuhrádza za dieťa :  

a/ ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov 
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preukázateľným spôsobom, /predložiť - potvrdenie od lekára, čestné prehlásenie rodiča 

... /   

b/ ktoré nedochádza do materskej škôlky v čase školských prázdnin alebo bola 

prerušená prevádzka materskej škôlky zapríčinená zriaďovateľom alebo inými 

závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na pobyt dieťaťa v materskej škôlke.  

 

4. Určený príspevok sa hradí v hotovosti riaditeľke materskej školy, prípadne osobám ňou 

povereným.   

 

 

Článok III.  

Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosť školského klube detí pôsobiacom pri Základnej škole Lipová 

 

1. V zmysle § 114 ods. 6 zákona č. 245 / 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov OZ v Lipovej určuje výšku mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí pôsobiacom 

pri Základnej škole Lipová vo výške 3,00 € na dieťa za mesiac.   

 

2. Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu, ak zákonný zástupca o to 

písomne požiada a predloží doklad, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 

a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.  

 

3. Určený príspevok sa hradí v hotovosti riaditeľke Základnej školy v Lipovej  pri ktorej 

pôsobí školský klub detí, prípadne osobám ňou povereným.  

 

 

 

  

Článok IV.  

Záverečné ustanovenia  

 

1. Návrh VZN č. 5/2019, o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej 

škole a v školskom klube detí v zriaďovacej pôsobnosti Obce Lipová bol vynesený na 

úradnej tabuli a zverejnený na www.stránke obce Lipová na pripomienkovanie 

občanom dňa : 20.11. 2019 a zvesený dňa : 09. 12. 2019. 

 

2. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lipová č. 5/2019, o určení príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v materskej škole a v školskom klube detí v zriaďovacej pôsobnosti 

Obce Lipová schválilo Obecné zastupiteľstvo v Lipovej na svojom zasadnutí dňa : 

            09. 12. 2019  uznesením č. 96/2019 .  

 

http://www.stránke/
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3. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lipová č. 5/2019, o určení príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v materskej škole a v školskom klube detí v zriaďovacej pôsobnosti 

Obce Lipová bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a na www. stránke obce Lipová 

dňa : 11. 12. 2019.  

 

4. Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej 

tabuli obce a účinnosť uplynutím 15 dní odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli obce 

Lipová.  

 

 

 

 

 

 

V Lipovej, dňa : 09. decembra 2019                                            Mgr. Tatiana Ölvecká  

                                                                                                          starostka obce 

 

 

 


