Všeobecne záväzné nariadenie obce Tužina
č. 1/2018
o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa
v Materskej škole
Obecné zastupiteľstvo v Tužine na základe ust. §6 ods.1 a ust. §11 ods.4 písm.g) zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na základe ust. §28 ods. 5 zákona č.245/2008
Zb. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v y d á v a toto

Všeobecne záväzné nariadenie
o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1) Obec Tužina je zriaďovateľom Materskej školy v Tužine, 972 14 Tužina
2) Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno – emociálnej,
intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára
predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade
s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
3) Účelom tohto nariadenia je určiť výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa
za pobyt v Materskej škole a spôsob jeho úhrady.

Čl. 2
Výška príspevku
1) Obec Tužina určuje výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa za pobyt v Materskej
škole nasledovne:
10,00 €/mesiac
2) Príspevok uhradí zákonný zástupca na účet zriaďovateľa formou poštového poukazu, ktorý
obdrží v Materskej škole
3) Príspevok v Materskej škole sa neuhrádza za dieťa
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
b) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
c) ktoré nedochádzalo do Materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená
prevádzka Materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.
V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Čl. 3
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Tužine
2) Návrh tohto nariadenia bol vyvesený dňa 15. 01. 2018 na úradnej tabuli obce a zvesený dňa
29. 01. 2018
3) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Tužine dňa
29. 01. 2018
4) Týmto nariadením č. 1/2018 sa zrušuje VZN č. 3/2010 zo dňa 14. 05. 2010.
5) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia, t.j. 13. 02. 2018.

V Tužine, dňa 30. 01. 2018

Miroslav Dzina
starosta obce

