
Návrh všeobecne záväzného nariadenia vyvesený dňa: 08.04.2022
Pripomienky k návrhu všeobecne záväzného nariadenia v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 
o obecnom zriadení možno uplatniť do: 19.04.2022
Návrh všeobecne záväzného nariadenia zvesený dňa;

NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie č. 153/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta Leopoldov č. 134/2019 v znení VZN c. 144/2020

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach,
ktorých zriaďovateľom je mesto Leopoldov 

(nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach)

Mestské zastupiteľstvo v Leopoldove v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 10 
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení:

§1
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov č. 134/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Leopoldov 
(ďalej len „nariadenie“) sa týmto všeobecne záväzným nariadení mení nasledovne:

L V ČI. 3 odsek 3 sa pôvodný text:
„príspevok v materskej škole sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza za dieťa v 
prípadoch stanovených zákonom“

nahrádza textom:
(3) “ Príspevok v materskej škole sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa 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.“

Ostatné ustanovenia nariadenia ostávajú bez zmeny.

§2
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

L Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Leopoldove dňa 25.04.2022 
nariadením číslo.................

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení.
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