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Obecné zastupiteľstvo v Baloni v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 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 predpisov a ustanoveniami § 28, § 49, § 114, § 116 a §
140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie obce Baloň č. 6/2022
o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Baloň
Článok I.
Účel a predmet
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na výchovu a vzdelávanie v školskom zariadení, ktorej zriaďovateľom je obec
Baloň.
Článok II.
Druhy príspevkov
1. V školách a školských zriadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Baloň sa uhrádzajú
tieto príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školskom zariadení:
a) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
Článok III.
Stanovenie výšky, spôsob a termín úhrady poplatku
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov MŠ mesačne na jedno dieťa sumou 5,00 Eur (päť eur).
2. Príspevok sa uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci do pokladne obce, alebo
prevodom na účet obce vedený vo VÚB a.s. číslo účtu SK52 0200 0000 0009 1752 8122.
3 Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

Článok IV.
Oslobodenie od poplatkov
1. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ
na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných
dôvodov preukázateľným spôsobom. Preukázateľný spôsob je predloženie potvrdenia od
lekára (ak dôvodom je choroba) alebo čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o rodinných
dôvodoch prerušenia dochádzky do materskej školy.
2. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,
ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená obcou alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto
prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
3. Za týždeň dochádzky do materskej školy sa na účely platenia príspevku podľa tohto článku
považuje za každý aj začatý týždeň.
Článok IX.
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Baloni
schválením uznesenia č. 93/2022 dňa 08. 08. 2022.
2. Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom jeho zverejnenia obcou.
3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN stráca účinnosť VZN č. 2/2008 o určení výšky
príspevkov v školách a školských zariadeniach zo dňa 08. 10. 2008.
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