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Obecné  zastupiteľstvo obce Jelka  podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa  § 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 predpisov (ďalej aj ako iba „zákon“), sa uznieslo na tomto 

všeobecne záväznom nariadení obce Jelka  č. 6/2022 o určení výšky mesačného príspevku  

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť materskej školy, ktorej 

zriaďovateľom je obec Jelka. 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

(1) Obec Jelka je zriaďovateľom Materská škola – Óvoda so sídlom Mierová 960/18, 925 

23 Jelka, IČO: 37 985 035 (ďalej len „materská škola“). 

(2) Účelom tohto nariadenia je určiť výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na 

čiastočnú úhradu nákladov na činnosť materskej školy. 

(3) Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, 

intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára 

predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s 

individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. 

 

§ 2 

Výška príspevku 

(1) Obec Jelka určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť materskej 

školy pre zákonného zástupcu dieťaťa nasledovne: 12,00 € / mesačne / 1 dieťa (ďalej 

len „príspevok“). 

(2) Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý 

predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. 

(3) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť materskej školy sa neuhrádza za 

dieťa: 

a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ak ide o štátnu školu, 

b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, 

ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu (zák. č. 

417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov), 

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

 

§ 3 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

(1) Na tomto všeobecnom záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce 

Jelka uznesením č.48.,/2022/NZ OZ-1, zo dňa 16.08.2022. 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia. 

(3) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť a platnosť Všeobecne záväzné 

nariadenia obce Jelka č. 2/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Jelka, 

na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Jelka uznesením č. 9d.,/2013/OZ-4 

zo dňa 12.09.2013. 
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V Jelke, dňa 23.08.2022 

  Ing. Gabriel Kiš  

      starosta obce 


