Všeobecne zóvazné noriodenie obce Kolto

č.4/2otl

_

o

ýške príspevku zapobyt

dieťat'a v materskej škole

- o výške príspevku na čiastočnúúhradu nríkladov

na činnosti školskéhoklubu detí
- o výške príspevku na čiastočnúúhradu nákladov
a podmienky úhrad v školskej

jedálni

obecné zastupitersfto obce Kolta v súlade s ustanovením $ 6 zákona č.369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení rteskorších predpisov, ustanovením $ 6 ods' 24 zákona ě. 59612003 Z. z.
o šuítnejspráve v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovením $ 28

ods.5, $ 1l4ods.6zákonač-245/2008Z.z.ovýchove avzdelávani (školský zákon) aoanenea
doplnení niektorých zákonov vydáva toto

Všeobecne zóvázné noriodeníe obce Kolto č. 4/2ot1 ( ďalej len VZN )
- o ýške príspevku zapobyt diet'ďa v materskej škole
-o

ýške príspevku na čiastočnúúhradu nríkladov na činnosti školskéhoklubu detí

- o výške príspevku na čiastočnúúhradu nákladov a podmienky úhrad v školskej jedálni

Čt. t
Úvodné ustonovenie
Týmto VZN sa upravuje výška príspevku, ktorou prispieva zákonrtý zástupca na pobý
dieťaťa v materskej škole , úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, na čiastočnú
úhradu nákladov a stanovuje podmienky úbrad v školskej jedálni

Čt.z
Príspevok zo pobyt diet'ot'o v moterskej škole no čiostočnúúhrodu ýdovkov
moterskej školy

1. Výškapríspevkuza'pobý

dieťaťa v materskej škole je 3,3l € mesačne.

2.

Príspevok sa ubrádza vopred do 20. dňa v kďendrírnom mesiaci.

3.

Príspevok sa neuhrádza za dieť4

a) ktoré májeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) ak zríkonný ástupca diet'ďa predložíriaditelovi materskej školy doklad

tom,
poberateťom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c)
4.

ktoré je umiestnené v

o

že je

zziadeni na zíklade roáodnutia súdu.

Príspevok saneubrádza zadieťa:

a)

ktoré má prerušenúdochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendámych dní zdóvodu choroby alebo rodinných dÓvodov
preukrázateťným sp6 sobom,

b)

ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prrízdnin ďebo bola
prerušeruíprevádzka materskej školy zapríčinenázriad'ovatelbm alebo inými
zavažnými dóvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zÁkotlrý zástttpc,a pomemú čast'
určenéhopríspevku.
Čt.r

Príspavok no čiostočnúúhrodu nóklodov no činnosŤiškolskéhoklubu detí

l

Výška mesačnéhopríspevku na čiastočnúúhradu nríkladov na činnosti školskéhoklubu
detí je 2'32 € mesačne.

2.

Príspevok sa uhrádza vopred do 20. dňa v kalendiírnom mesiaci.

r.

Príspevok sa neuhrádza za žiaka" ak jeho zíkorný ástupca písomne požiada
oodpustenie apredloŽí doklad otom, Že je poberateťom dávky vhmotrrej núdzi
a

príspevok k dávke v hmotnej núdzi.

Čt. q

Príspevok no čiostočnúúhrodu nríklodov o podmienky úhrod v školskej
jedólní

1. Výška mesačnéhopríspevku na
01.09.2011je

čiastočnúúhradu nríkladov v školskej jedálni od

:

pre Žiakov materskej
denne

školy desiata 0,27 €, obed 0,63 €

a olovrant 0,23 e, spolu 1,13

pre áakov ZŠI. stupeň 0,96 € denne
pre Žiakov

2.

ZŠII. stupeň 1,0j € denne

Príspevok zabežný mesiac sa uhrádza do 20. kďendárneho dňa v danom mesiaci.

Čt' s

Zóverečnéustonovenio

1. Na

VZN obce Kolta sa uznieslo obecné zastupiteťstvo obce Kolta
04.05.20ll číslouzrresenia
2. Zmeny a doplnky tohto VZ}J schvďuje obecné zastupiteťstvo obce Kolta
3. Toto VZI.{ nadobúda účinnost'15 dňom od vyvesenia.
tomto

dňa

Ida Kmčanová

starostka obce

V Kolte

dňa:

Vyvesené: 19.04.20Il

Zvesené:04.05.20l

l

€

