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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  
obce Červenica pri Sabinove 

 
č. 1/2019 

 
o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov na 

vzdelávanie detí v materskej škole 
 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Červenica pri Sabinove vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 
6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 
ods. 2 a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona 
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení. 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevkov na 
čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie detí v materskej škole so sídlom na území obce 
Červenica pri Sabinove. 

Článok 2 
Materská škola 

 
1. Vzdelávanie v materskej škole (ďalej aj „MŠ“) sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu. 
 
2. Príspevok za čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole sa stanovuje nasledovne: 
 

mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ je vo výške 7,00 eur. 
 
3. Pomernú časť príspevku podľa odseku 2 uhrádza zákonný zástupca v prípade, že bola 

prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená závažnými dôvodmi zriaďovateľa bez 
možnosti zaradenia dieťaťa do náhradnej materskej školy.  
 

4. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré spĺňa podmienky uvedené v § 28 
ods. 6 a § 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. nasledovne: 

 
Podľa § 28 ods. 6 príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, 
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

 



Podľa § 28 ods. 7 príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa 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. 

 
5. Príspevok sa uhrádza mesačne, najneskôr do 10. dňa mesiaca, za ktorý sa príspevok uhrádza. 

Príspevok sa uhrádza v hotovosti riaditeľke materskej školy.  
 
 

Článok 3 
Záverečné ustanovenia 

 
 
1. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený dňa 27.03.2019 na úradnej tabuli obce Červenica pri 

Sabinove a zverejnený na internetovej stránke obce Červenica pri Sabinove. 
 

2. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Červenica pri 
Sabinove č. 41/2019 zo dňa 12.04.2019. 

 
3. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 4/2008 schválené dňa 28.8.2008. 
 
4. Toto nariadenie bolo vyhlásené dňa 15.04.2019 jeho vyvesením na úradnej tabuli obce 
Červenica pri Sabinove a účinnosť nadobúda dňa 01.09.2019. 

 

 

 

 

 
 
                                                Ing. Pavol Spodník 
                                                  starosta obce  


