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 Obecné zastupiteľstvo obce Rudná na základe § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 2 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 (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) a v súlade so zákonom NR 

SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) vydáva toto Všeobecne záväzné 

nariadenie (ďalej len „VZN“) 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 2/2014   

o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole  

 

§ 1 Predmet úpravy 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (VZN) určuje výšku mesačného príspevku, ktorý 

je povinný uhrádzať rodič alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorá má dieťa zverené do 

osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len 

„zákonný zástupca“) na jedno dieťa za pobyt dieťaťa v materskej škole.  

  
 

§ 2 Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 
 

1. Obec Rudná v súlade s ustanovením § 28 ods. 5 školského zákona určuje výšku 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej 

škole zriadenej obcou :  

- za celodenný pobyt dieťaťa s trvalým bydliskom v obci Rudná v sume 10,- €/mesiac  

- za celodenný pobyt dieťaťa s trvalým bydliskom v inej obci v sume 14,- €/mesiac  

- za pobyt dieťaťa s trvalým bydliskom v obci Rudná počas doby adaptačného alebo 

diagnostického pobytu na základe rozhodnutia riaditeľky materskej školy na čiastočnú 

úhradu nákladov v sume 6,- € / mesiac. 

- za pobyt dieťaťa s trvalým bydliskom v inej obci počas doby adaptačného alebo 

diagnostického pobytu na základe rozhodnutia riaditeľky materskej školy na čiastočnú 

úhradu nákladov v sume 9,- € / mesiac. 

2. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza zákonný zástupca v hotovosti 

priamo do pokladne materskej školy do 10 dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.  

3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,  

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,  

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad 

o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke 

v hmotnej núdzi podľa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

4. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za 

dieťa,  

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 
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preukázateľným spôsobom (lekárske potvrdenie pri chorobe, čestné vyhlásenie 

pri rodinných dôvodoch) 

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo 

prerušenia prevádzky materskej školy zapríčinenej zriaďovateľom alebo inými 

závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú 

časť určeného príspevku.  

5. Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o odpustení príspevku, povinná osoba 

musí túto skutočnosť písomne oznámiť riaditeľke materskej školy.  

 

 

 

§ 3 Kontrolná činnosť 
 

Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú :  

a) poverení zamestnanci obecného úradu 

b) hlavný kontrolór obce 

c) poslanci obecného zastupiteľstva v Rudnej  

 

§ 4 Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

 

1.) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Rudná sa uznieslo Obecné 

zastupiteľstvo v Rudnej dňa 11.12.2014 uznesením č. 9/11122014-OZ 

2.) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné 

nariadenie obce Rudná č. 2/2012 o určení výšky mesačného príspevku za pobyt 

dieťaťa v materskej škole, ktoré bolo schválené uznesením č. 10/17072012-OZ 

účinným od 01.09.2012.  

3.) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Dodatok č. 1 ku 

Všeobecne záväznému nariadeniu obce Rudná č. 2/2012 o určení výšky mesačného 

príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, ktoré bolo schválené uznesením č. 

9/17072013-OZ účinným od 01.09.2013.  

4.) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné 

zastupiteľstvo v Rudnej.  

5.) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2015. 

 

V Rudnej, dňa 11.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ................................... 

               Július Kerekes 

                           starosta obce  


