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Obecné zastupiteľstvo v Palárikove podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 28 ods. 5, §
114 ods. 6 a § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
245/2008 Z. z.“) a zákona č. 375/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v
znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
sa

uznáša
na tomto

všeobecne záväznom nariadení
o zmene a doplnení VZN č. 4/2019 o výške príspevkov v školách a školských
zariadeniach
Článok 1
Všeobecne záväzné nariadenie obce o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach č.
4/2019 sa mení takto:
1. V § 2 ods. 2 sa číslovka 15. nahrádza číslovkou 10.
2. Za ods. 2 sa vkladá ods. 3, ktorý znie:
„(3) 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 preukázateľným
spôsobom,
b) 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.“
3. V § 3 odsek 10 sa číslovka 15. nahrádza číslovkou 10.
4. V § 3 sa za odsek 10 vkladá odsek 11, ktorý znie:
„(11) Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť, že príspevok na režijné náklady podľa
ods. 7 sa neuhrádza za dieťa, ktoré neodoberalo stravu z dôvodu, že bola prerušená prevádzka
jedálne zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.“
5. V § 4 ods. 2 sa číslovka 15. nahrádza číslovkou 10.
6. V § 4 sa za odsek 3 vkladá odsek 4, ktorý znie:

„(4) Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť, že príspevok podľa odseku 1 sa
neuhrádza za dieťa, ktoré nenavštevovalo školský klub detí z dôvodu, že bola prerušená jeho
prevádzka zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.“
Článok 2
(1)
Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Palárikove dňa 27.8.2020 uznesením číslo 9/200827.
(2)
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2021.

