
Obecné zastupiteľstvo v Dubovici na  základe § ust. 6 ods.1 a ust. § 11 ods.4 písm.g) zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ust. § 28 
ods.5 zák. č. 245/2008  Z. z.  o  výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov    
 

v  y  d  á  v a 
 

 
V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E 

č. 5/ 2010 
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Dubovica 

 
Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 
 

(1) Obec Dubovica je zriaďovateľom Materskej  školy, Dubovica 48. 
 
(2) Za pobyt dieťaťa v Materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na     
      čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou najviac 15%      
      sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa zákona č. 601/2003 Z.z.  
      o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších           
      predpisov a Opatrenia MPSVaR o úprave súm životného minima na dané obdobie. 
 
(3) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku mesačného príspevku za  
      pobyt dieťaťa v materskej škole a spôsob jeho úhrady. 
 
 

Čl. 2 
Príspevok za pobyt 

 
(1) Príspevok za pobyt je určený na zabezpečenie prevádzkových nákladov materskej školy,     
      vrátane výdavkov na nákup učebných pomôcok a školských potrieb. 
 
(2) Príspevok za pobyt uhrádza zákonný zástupca  mesačne na jedno dieťa sumou  
       3,40 €. 

 
(3) Príspevok sa uhrádza vopred do 10 – ého dňa v danom kalendárnom mesiaci  
     riaditeľke Materskej školy, Dubovica 48. 
 
(4) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 
 
      a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 
 
      b) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe       
          nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov    
          preukázateľným spôsobom, 
  
      c) 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 



     d) 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 
Záverečné ustanovenia 

 
 (1)Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje všeobecné záväzné   
          nariadenie obce Dubovica č. 4/2008. 
 
(2)  Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo  
      Obce  Dubovica. 
 
(3)  Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce 
       Dubovica  dňa 10.12.2009 
 
(4)   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2010 
 
 
 
 
 
       Vyvesené:  11.12.2009 
        Zvesené: 30.12.2009 
   
 
  
 
 
 

........................................ 
                    Bystrík Hudák 
          starostka obce 
                                                                                                                                                              2 


