Z V E R E J N E N I E na pripomienkovanie
NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu
na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
ktorej zriaďovateľom je obec Belá
č. …. /2021
Dôvodová správa:
Od roku 2011 do roku 2019 bola suma mesačného poplatku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt
dieťaťa v MŠ nezmenená, ktorá činí 4,00 EUR. Na zasadnutí OZ dňa 13.12.2019 pani starostka
navrhla navýšenie tohto poplatku na 10,00 EUR. Napriek tomu, že po konzultácii s pedagógmi a po
prieskume u rodičov považovali už vtedy sumu 10,00 € za primeranú, prikláňali sa k sume 8,00
EUR z dôvodu náhleho, jednorazového zvýšenia. Nakoniec poslanci schválili 6,00 EUR mesačného
poplatku od 01.01.2020.
V roku 2021 evidujeme zvýšené náklady na činnosť MŠ vo všetkých sférach, hlavne zvýšenie
4-násobnej ceny plynu. V roku 2022 budú zvýšené výdavky aj v zmysle valorizácie platov
pedagogických zamestnancov ako aj v iných sférach . Pri počte miestnych detí navštevujúcich MŠ
je dôležité zachovať si kvalitu výchovnej činnosti, aby sme boli konkurenčne schopní držať počet
detí aj so záujmom z okolitých obcí. Po konzultácií s vedením MŠ sa starostka obce s riaditeľkou
MŠ zhodli a navrhujú mesačný poplatok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť MŠ od
01.01.2022 vo výške 10,00 EUR.
Návrh VZN o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Belá č. …. /2021 je
od 03.11.2021 vyvesený na úradnej tabuli v budove Obecného úradu a zverejnený na internetovej
stránke obce Belá (www.obec-bela.sk) v sekcii SAMOSPRÁVA – Obecný úrad – VZN obce.
Podľa § 6 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom
vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické
osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky
alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový
text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného
textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ
nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia. Vyhodnotenie obsahuje stručný
obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo
alebo nevyhovelo a z akých dôvodov. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom
v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

Svoje návrhy a pripomienky môže verejnosť podať na obecný úrad:

do 15. novembra 2021 (vrátane) !!!
písomnou formou: Obec Belá, Belá 32, 943 53 Belá
e-mailom: starosta@obec-bela.sk

