Obecné zastupiteľstvo Obce Boheľov v súlade s ustanovením § 6 ods. /1/ zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 28 ods. /5/, § 114
ods. /6/ a § 140 ods. /9/ zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene
a doplnení niektorých zákonov vydáva toto

Všeobecné záväzné nariadenie
Obce Boheľov č. 1/2017
ktorým sa upravuje výška úhrady nákladov za pobyt a stravovanie v školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský
zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Článok 1
Predmet úpravy
1.
2.

Toto všeobecné záväzné nariadenie /ďalej len ˝VZN˝ upravuje výšku príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole ako aj podmienky úhrady týchto príspevkov.
V zriaďovateľskej pôsobnosti obce je Materská škola s vyučovacím jazykom
maďarským, Boheľov č. 20, Magyar Tannyelvű Óvoda, Bögellő 20. /ďalej len materská
škola/.
Článok 2
Materská škola svyučovacím jazykom maďarským

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho
programu, ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie.
Vzdelávanie v materskej škole sa zabezpečuje za úhradu, Za pobyt dieťaťa v materskej škole
je povinný prispievať zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej
školy mesačne na jedno dieťa sumou 5,00 EUR.
Príspevok podľa ods. 2 je povinný uhrádzať zákonný zástupca dieťaťa vopred do 10. dňa
príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa
príspevok uhrádza a to v hotovosti do pokladne materskej školy alebo poštovou poukážkou
na účet obce.
Príspevok sa neuhrádza zo zákona za dieťa:
a)
ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b)
ak zákonný zástupca 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.
Príspevok na základe tohto VZN sa neuhrádza za dieťa:
a)
ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom,
b)
ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin,
c)
prevádzka materskej školy bola prerušená zapríčinením zriaďovateľa.
V prípadoch podľa bodu 5 písm. a/až c/ uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného
príspevku na základe rozhodnutia zriaďovateľa.
Žiadosť o zníženie alebo odpustenie príspevku spolu s potvrdením o ochorení dieťaťa,
prípadne iným dokladom musí zákonný zástupca dieťaťa predložiť riaditeľovi materskej
školy, ktorá postupuje doklady na Obecný úrad v Boheľove najneskoršie do 3 pracovných
dní.
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Článok 3
Záverečné ustanovenie
1.
2.
3.

Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Boheľove dňa
18.07.2017 s uznesením číslo 29/2017.
Zrušuje sa VZN obce č. 2/2008 zo dňa 20.07.2008
Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť dňom 03.08.2017.

V Boheľove dňa 08.06.2017
Mária Kázmérová
starostka obce Boheľov
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