
Obecné zastupiteľstvo v Markuške 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, § 48 ods. 2, § 114 ods. 6, § 116 ods.6, § 140 ods. 9 zákona č. 240/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní /školský zákon/ a zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vydáva toto

VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE

Obce Markuška

č.1/2013

- o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a ŠKD Markuška

Schválené uznesením OZ č. 15/2013
Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 5.10.2013
Zvesené z úradnej tabule dňa:     20.10.2013
Učinnosť nadobúda odo dňa: 4.10.2013



PRVÁ ČASŤ

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Obec Markuška je zriaďovateľom MŠ A ZŠ  a ŠKD v Markuške

Článok 2

Predmet

Predmetom tohto VZN je:

1. Určenie výšky mesačného príspevku rodičov /zákonných zástupcov/ za 
pobyt dieťaťa v Materskej škôlke a školskom zariadení Školskom klube 
detí.

DRUHÁ ČASŤ

Článok 3

Materská škola

1. Materská škola v Markuške je zriadená pre vzdelávanie v predškolskom   
veku detí. Pobyt detí v tomto zariadení sa uskutočňuje aj za čiastočnú 
úhradu rodičov.

2. Za pobyt dieťaťa v materskej škole , ktorej je zriaďovateľom obec 
prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej 
školy na jedno dieťa sumou podľa § 2 písm.c.) zák.č. 601/2003Z. z.
o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov

3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky



4. Na základe rozhodnutia zriaďovateľa  a OZ sa neuhrádza príspevok v
materskej škole za dieťa, ktoré:

a) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom

b) bola prerušená prevádzka  MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo 
inými závažnými dôvodmi

5. Výška príspevku za pobyt v MŠ v Markuške je 3,00 € / slovom tri eurá/
za jedno dieťa.

     
   Príspevok sa uhrádza zákonným zástupcom mesačne v príslušnom 
   kalendárnom mesiaci v hotovosti do pokladne MŠ v Markuške.

TRETIA ČASŤ

Článok 4

Školský klub detí

1. ŠKD pri ZŠ Markuška je zriadený pre záujmovú, odpočinkovú a
rekreačnú činnosť žiakov. Pobyt žiakov v tomto klube detí sa 
uskutočňuje aj za čiastočnú úhradu rodičov.

2. Za pobyt žiaka v ŠKD, v pôsobnosti zriaďovateľa- obce, 
prispieva zákonný zástupca žiaka sumou 2,00 € / slovom
dva eurá/ mesačne za jedno dieťa.

Príspevok za ŠKD sa uhrádza zákonným zástupcom mesačne 
v príslušnom kalendárnom mesiaci v hotovosti do pokladne 
ŠKD v Markuške.



3. Na základe rozhodnutia zriaďovateľa a OZ sa neuhrádza
príspevok v ŠKD za žiaka, ktorý:

a) má prerušenú dochádzku do ŠKD na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo 
rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom

b) bola prerušená prevádzka ŠKD zapríčinená zriaďovateľom 
alebo inými závažnými dôvodmi.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Článok 5

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 
v Markuške.

2. Toto VZN bolo schválené  OZ obce v Markuške dňa 4.10.2013 
uznesením č.15/2013 a nadobúda účinnosť dňom schválenia.

V Markuške, dňa 5.10.2013

                                Ondrej Lipták
                                    starosta obce


