OBEC RADOŠINA
Obecný úrad Radošina
Školská 416/3, 956 05 Radošina

Obec Radošina v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ustanoveniami § 28 a § 114 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vydáva
-

NÁVRH -

Všeobecne záväzné nariadenie
o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a
vzdelanie v školách a školských zariadeniach
č. 3/2023
Návrh všeobecne záväzného nariadenia zverejnený na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 3
a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
Vyvesený na úradnej tabuli dňa:
Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa:
Zverejnený na webovom sídle obce dňa:
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:
Pripomienky zasielať
- písomne na adresu: Obecný úrad, Školská 416, 956 05 Radošina
- elektronicky na emailovú adresu: ou@radosina.sk
- faxom na číslo:
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN zaslané poslancom dňa:
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OBEC RADOŠINA
Obecný úrad Radošina
Školská 416/3, 956 05 Radošina
Obecné zastupiteľstvo v Radošine v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 6 ods. 24 zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 28 a § 114 zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov sa uznáša na tomto všeobecne záväznom nariadení:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Účel a predmet
Účelom všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určiť:
1. výšku mesačného finančného príspevku:
a) na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole podľa § 28 ods. 5
školského zákona,
b) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí podľa § 114 ods. 6
školského zákona,
2. podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku v materskej škole, základnej
umeleckej škole, školskom klube detí a v centre voľného času (ďalej len „škola a školské
zariadenie“).

3. Príspevok je príjmom rozpočtu Obce Radošina

DRUHÁ ČASŤ
PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH
§2
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov mesačne na jedno dieťa sumou 15,-- €.
2. 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.
3. Zriaďovateľ týmto VZN ustanovuje, že príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má preušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych
dní z dôvodu choroby alebo zo závažných rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
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napr. potvrdením lekára v prípade prerušenia dochádzky z rodinných dôvodov, žiadosť
o odpustenie príspevku predloží zákonný zástupca dieťaťa riaditeľke MŠ najneskôr do 10
kalendárnych dní od opätovného nástupu dieťaťa do MŠ.
b) ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo ak bola prerušená prevádzka
MŠ minimálne 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, zapríčinená zriaďovateľom alebo
inými závažnými dôvodmi.
4. Pomernú časť mesačného príspevku určeného v odseku 1 uhrádza zákonný zástupca za
dieťa, ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin v trvaní 2 týždne nepretržite
alebo ak bola prerušená prevádzka MŠ, zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými
dôvodmi.
§3
Príspevok na činnosť školského klubu detí
1 . Zákonný zástupca prispieva na činnosť školského klubu detí mesačne za dieťa sumou vo
výške 10,-- €.
2. Pomernú časť mesačného príspevku urečneného v odseku 1 uhrádza zákonný zástupca za
dieťa, ktoré nedochádzalo do školského klubu detí v trvaní minimálne 2 týždne nepretržite
z dôvodu choroby alebo ak bola prerušená prevádzka školského klubu detí, zapríčinená
zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.
3. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí sa neuhrádza, ak
o to zákonný zástupca požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej
núdzi podľa osobitného predpisu.
§4
Úhrada príspevku
1. Príspevok sa uhrádza vopred do 10 dňa v kalendárnom mesiaci.
2. Ak je dieťa/žiak prijaté do školy a školského zariadenia v priebehu školského roka, za prvý
mesiac dochádzky sa príspevok uhrádza vždy do troch pracovných dní odo dňa, v ktorom
bolo doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa/žiaka do školy a školského zariadenia.
3. Zákonný zástupca/plnoletý žiak majú povinnosť príspevok uhradiť spôsobom a za
podmienok, ktoré určí riaditeľ vo vnútornom predpise.
4. Riaditeľ je povinný účinné VZN, ako aj smernicu o podmienkach úhrady príspevku
zverejniť na webovom sídle školy a školského zariadenia a v priestoroch školy a školského
zariadenia.
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§5
Záverečné ustanovenia
Toto nariadenie bolo schválené na rokovaní obecného zastupiteľstva Obce Radošina dňa
A nadobúda účinnosť dňom 1.1.2023.
VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Radošine
uznesením číslo
VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Radošine dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN číslo / zo dňa
V Radošine, dňa

1.1.2023

Ing. Bohuš Bartošek
starosta obce
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