Obec Milpoš

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 4/2022
o výške príspevku za pobyt v Materskej škole v Milpoši

VZN účinné dňom
Návrh VZN vyvesený dňa
Návrh VZN zvesený dňa
Na VZN č. 4/2022 sa uznieslo obecné
zastupiteľstvo obce Milpoš na svojom
zasadnutí dňa:
VZN č. 4/2022 vyvesené dňa
VZN č. 4/2022 zvesené dňa

1.4.2022
2.2.2022
21.2.2022

22.2.2022
25.2.2022
15.3.2022

Obec Milpoš na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
v y d á va

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 4 / 2022

o výške príspevku za pobyt v Materskej škole v Milpoši

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku mesačného príspevku
zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
zriadenej obcou a spôsob jeho úhrady.
2. Obec Milpoš je zriaďovateľom Materskej školy, Milpoš 55.

Čl. 2
Príspevok za pobyt v materskej škole
1. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt uhrádza zákonný zástupca mesačne na
jedno dieťa sumou 3,00 € .
2. V prípade, že zákonný zástupca umiestni v materskej škole dve a viac detí, príspevok sa
platí rovnako za každé dieťa.
3. Príspevok sa uhrádza v hotovosti alebo na účet Obce Milpoš, číslo účtu v tvare IBAN
SK15 0200 0000 0000 0732 657 vopred do 10 – ého dňa v danom kalendárnom mesiaci alebo
v 2 splátkach takto:
a) za obdobie september-december do 30.9.
b) za obdobie január-jún do 31.1.
4. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
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5. Zákonný zástupca dieťa k žiadosti podľa bodu 4 písm. b). predloží potvrdenie, že je
členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
Čl. 3
Záverečné ustanovenia
1. Na zmene a doplnkoch tohto všeobecne záväzného nariadenia sa uznáša Obecné
zastupiteľstvo Obce Milpoš.
2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 6/2019 o výške
príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Milpoš.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.4.2022

V Milpoši dňa 31.3.2022

........................................
Ladislav Rabatin
starosta obce
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