Všeobecne záväzné nariadenie obce Paňa
o poplatkoch v školstve č.1/2012
Obec Paňa v zmysle § 6 zákona č. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenia Obce Paňa o výške príspevkov, ktoré uhrádzajú zákonní
zástupcovia detí mesačne na úhradu nákladov spojených s činnosťou školských zariadení.

Článok I.
§1
Úvodné ustanovenia
Obec Paňa podľa zákona č. 245/2008 Z.z.o výchove a vzdelávaní ( ďalej len
„školský zákon“ ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje školské zariadenie na území
Obce Paňa výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa úhradu nákladov spojenú s činnosťou
školských zariadení.
§2
Materská škola
Podľa § 28 ods. 6 školského zákona za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou
prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno
dieťa sumou najviac 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa. Obec Paňa určuje
pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce mesačný poplatok
pre zákonného zástupcu dieťaťa vo výške 2,- €.

§3
Zníženie alebo odpustenie príspevku
a) Podľa § 28 ods. 8 školského zákona sa príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia
zriaďovateľa 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
-ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ
zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza
zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Článok II.
Záverečné ustanovenie
Toto Všeobecne záväzné nariadenia obce Paňa bolo schválené Obecným
zastupiteľstvom v Pani dňa 31.5.2012 vyvesené na úradnej tabuli bolo od
14.5.2012 – 29.5.2012 účinnosť nadobudlo dňa 1.9.2012.

Bc. Milan Korenči
starosta obce

Dodatok č.1 k VZN obce Paňa č.1/2012 o poplatkoch v školstve
§2
Materská škola
Podľa § 28 ods. 6 školského zákona za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou
prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno
dieťa sumou najviac 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa. Obec Paňa určuje
od 1.9.2014 pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce mesačný poplatok
pre zákonného zástupcu dieťaťa vo výške 5,- €.

Článok II.
Záverečné ustanovenie
Tento dodatok bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Pani dňa 14.8.2014 vyvesený na
úradnej tabuli bolo od 15.8.2014 – 31.8.2014 účinnosť nadobudlo dňa 1.9.2014.

Ing. Milan Korenči
starosta obce

Dodatok č.2 k VZN obce Paňa č.1/2012 o poplatkoch v školstve
§2
Materská škola
Podľa § 28 ods. 6 školského zákona za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou
prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno
dieťa sumou najviac 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa. Obec Paňa určuje
od 1.7.2016 pre Materskú školu Paňa 26 v zriaďovateľskej pôsobnosti obce mesačný poplatok
pre zákonného zástupcu dieťaťa vo výške 8,- €.

Článok II.
Záverečné ustanovenie
Tento dodatok bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Pani dňa 15.6.2016 vyvesený na
úradnej tabuli bolo od 16.6.2016 – 30.6.2016 účinnosť nadobudlo dňa 1.7.2016.

Ing. Milan Korenči
starosta obce

Dodatok č.3 k VZN obce Paňa č.1/2012 o poplatkoch v školstve
§2
Materská škola
Podľa § 28 ods. 6 školského zákona za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou
prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno
dieťa sumou najviac 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa. Obec Paňa určuje
od 1.9.2020 pre Materskú školu Paňa 26 v zriaďovateľskej pôsobnosti obce mesačný poplatok
pre zákonného zástupcu dieťaťa vo výške 10,- €.

Článok II.
Záverečné ustanovenie
Tento dodatok bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Pani dňa 10.6.2020 s účinnosťou od
dňa 1.9.2020.

Ing. Milan Korenči
starosta obce

