Materiál na . rokovanie
Mestského zastupiteľstva v roku 2020

NÁVRH Č. 7/2020
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
MESTA VEĽKÝ MEDER
Č. .....,
KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ
NARIADENIE MESTA VEĽKÝ MEDER Č. 208 O URČENÍ VÝŠKY
A SPÔSOBU ÚHRADY PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV
V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH
V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA VEĽKÝ MEDER
NA ROK 2021

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
uznáša sa
na Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. ...., ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 208 o určení výšky a spôsobu úhrady príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Veľký Meder na rok 2021

Spracoval: Liana Bzdúchová, referent MsÚ
Predkladá: Gergő Holényi, primátora mesta

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi na základe ust. § 28 ods.5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych
predpisov v spojení s ust. § 6 ods.24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov , v súlade s
ust. §6 ods.1 a s ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších právnych predpisov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného
nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č.208 o určení
výšky a spôsobu úhrady príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký Meder
Čl.1
Predmet nariadenia
Od 1.1.2021 na základe zákona č.209/2019 Z.z. dochádza k zmene §28 ods.5 zákona č.245/2008
Z.z. (školský zákon). Na základe toho Všeobecné záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 208 o určení
výšky a spôsobu úhrady príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký Meder zo dňa 01.09.2019 sa mení a dopĺňa nasledovne:
1.

§3 sa mení nasledovne, ktorý znie:
Určenie výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole výdavkov materskej školy
1. Na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ výdavkov materskej školy prispieva
zákonný zástupca sumou na jedno dieťa 5,50 €.
2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa v prípadoch stanovených zákonom.1
3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza na základe rozhodnutia zriaďovateľa
v prípadoch stanovených zákonom.2
4. Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ
výdavkov materskej školy do pokladne materskej školy v hotovosti.
Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci.3
Čl. 3
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.
2.
3.

Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
Právne úkony neupravené týmto nariadením sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2021.

Veľký Meder, dňa 27.11.2020

primátor mesta
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§28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
§28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
§28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p

