Všeobecne záväzné

nariadenie

Obecné zastupiteľstvo v Kamienke na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

v y d á v a pre Materskú školu a ŠJ pri MŠ

Kamienka toto

Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie
–––––––––––––––––––––––––-

č. 2 /2009

o výške mesačných príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v školskom roku
2008/2009 pre Materskú školu a ŠJ pri MŠ Kamienka

Návrh VZN vyvesené na vyhlásenie na úradnej tabuli v obci Kamienka a v Materskej škole
v Kamienka dňa : 25.11.2008
Návrh VZN zvesené z vyhlásenia na úradnej tabuli v obci Kamienka a v Materskej škole
v Kamienka dňa : 12.12.2008

I.

časť

Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania mesačného
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole pre Materskú školu a ŠJ pri MŠ Kamienka
v školskom roku 2008/2009.
2. Obec Kamienka ako zriaďovateľ školského zariadenia určuje tieto príspevky pre
Materskú školu a ŠJ pri MŠ Kamienka:
a/ mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

I.

Časť

Určenie príspevkov a spôsob úhrady
2. Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje na 4 EURÁ slovom
štyri eurá na jedno dieťa.
Zákonný zástupca dieťaťa navštevujúceho materskú školu je povinný uhradiť príspevok
najneskoršie do 15. dňa príslušného mesiaca, v ktorom dieťa navštevuje príslušné školské
zariadenie, a to v hotovosti oproti potvrdeniu pedagógovi v materskej škole.
II.

časť

Zníženie a odpustenie príspevku
Obec Kamienka ako zriaďovateľ Materskej školy a ŠJ pri MŠ na základe písomnej žiadosti
zákonného zástupcu žiaka a predložení dokladu o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa predpisov o pomoci v hmotnej núdzi
odpusti príspevok. Každú zmenu týkajúcu sa poberania dávky v hmotnej núdzi je zákonný
zástupca včas nahlásiť zriaďovateľovi školského klubu.

III.

Časť

Záverečné ustanovenia
Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na
zákon o výchove a vzdelávaní.

Na tomto všeobecne záväznom nariadení Obce Kamienka sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
Obce Kamienka dňa 25.11.2008

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa : 01.01.2009

..................................................
V Kamienke 25.11.2008

Ing. Benjamín Blaha
starosta obce

