
Obecné zastupiteľstvo obce Píla
v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1  zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení 
neskorších predpisov, v súlade s §. 28 ods. 5 písm. zákona  NR SR č. 245 / 2008 Z. z., ktorým sa 
upravuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou

v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla
č. 5/2015

 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

§ 1
Účel  úpravy 

1. Účelom  tohto   VZN  je  úprava  výšky  príspevku  za  pobyt  dieťaťa  v materskej  škole
zriadenej obcou (  § 28 odst. 5 zákona NR SR č. 245 / 2008 Z .z. o o výchove a vzdelávaní
– školský zákon ) a príspevok obce na jedného potenciálneho stravníka.  

§ 2
Predmet úpravy 

 2.   Toto VZN upravuje príspevok zákonného zástupcu  za pobyt dieťaťa v materskej škole,   
ktorá je zriadená obcou.  

§ 3
Výška príspevku

1. Príspevok za pobyt v materskej škole sa určuje takto : 15,- €/mesiac  
2.   Výška príspevku na jedného potenciálneho stravníka sa určuje vo výške 1€/stravník/deň

                                                       
      § 4

Oslobodenie od príspevku

1. Dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 
2. Dieťa, ktorého rodič predloží doklad, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 

a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 
3. Dieťa, ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
4. Dieťa, ktoré je v pestúnskej starostlivosti a má trvalý pobyt v obci Píla
5. Dieťa má prerušenú dochádzku do predškolského zariadenia na viac ako 30 dní po 

sebe nasledujúcich dní z dôvodu pobytu v zdravotníckom zariadení, pričom predloží 
potvrdenie od ošetrujúceho lekára

6. Dieťa nenavštívilo predškolské zariadenie v čase školských prázdnin alebo bola 
prerušená prevádzka predškolského zariadenia zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza rodič pomernú časť určeného 
príspevku.



§ 5

Oslobodenie od príspevku pred plnením povinnej školskej dochádzky

Dieťa, ktoré navštevuje školské zariadenie rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 
bude oslobodené od príspevku iba rok a to ten, ktorý náleží podľa dátumu narodenia ako rok 
pred plnením školskej dochádzky.
Dieťa, ktoré nenastúpi do základnej školy v stanovenom roku a zostane v predškolskom 
zariadení, ďalší rok bude platiť § 3 .

§ 6
Spoločné záverečné ustanovenia 

1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Píla dňa 11.12.2015 uznesením č.34/2015

2. Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia. 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť od 1.1.2016.
4.  O podrobnostiach a neupravených prípadoch v uplatnení tohto nariadenia rozhoduje     starosta.

V Píle dňa 15.12.2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zákon  Slovenskej národnej rady č. 3691/1990 Z. z.. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon   Slovenskej  národnej  rady  č.  245/2008  Z  .z.  o výchove  a vzdelávaní  (  školský  zákon  )  a o zmene
a doplnení niektorých zákonov


