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Obecné zastupiteľstvo obce Zohor vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. l
zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov ana
základe ust. § 28 ods. 5 až 8, § 114 ods. 6 a 7, § 140 ods. 9 až 12 a § 141 ods. 5 až 7 zákona
č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

vydáva

Do d a t o k č. 5
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zohor č. 2/2014 zo dňa 07.11.2014,

ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľomje obec Zohor

l.

Všeobecne záväzné nariadenie Č. 2/2014 zo dňa 07.11.2014, ktorým sa urcuje výška
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je obec Zohor (ďalej len VZN Č. 2/2014) schválené dňa 07.11.2014
uznesením Č. 27 v znení Dodatku Č. l schválený dňa 27.11.2015 Uznesením Č. 7, Dodatku Č.
2 schválený dňa 14.06.2019 Uznesením Č. 6/812019, Dodatku Č. 3 schválený dňa 13.12.2019
Uznesením Č. 917//2019 a Dodatku Č. 4 schválený dňa 27.11.2020 Uznesením Č. 14/6/2020 sa
mení nasledovne:

Čl. 2
Materská škola

2.1 Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú
úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 200,00 €. 

2.2 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 zákona
č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

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

2.3 Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa materskej školy 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.

2.4 Príspevok podľa odseku 2.1 sa uhrádza do 10. dňa príslušného mesiaca na účet materskej
školy.

2.5.0bec Zohor poskytuje príspevok zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktorý prispieva na pobyt
dieťaťa v materskej škole podľa ods.2.1. vo výške 180,00 € a to počnúc kalendárnym
mesiacom, v ktorom toto dieťa dovŕšilo 3 roky veku. O túto sumu sa zníži príspevok
zákonného zástupcu podľa ods.2.1 tohto článku.



2.6 Pre poskytnutie príspevku podľa ods.2.5 musia byť splnené nasledovné podmienky:
a) trvalý pobyt dieťaťa v obci Zohor
b) trvalý pobyt zákonného zástupcu dieťaťa v obci Zohor

2.7 Zákonný zástupca dieťaťa nepodáva žiadosť o príspevok.

II.

l. Na tomto Dodatku č. 5 k VZN č. 2/2014 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Zohore dňa
30.04.2021 Uznesením číslo 17/6/202l.

2. Tento Dodatok č. 5 k VZN č. 2/2014 nadobúda účinnosť 0l.09.202l.

V Zohore dňa 03.05.2021

Bc. Martin Zálesňák
starosta obce


