
Návrh  D O D A T O K  č.4 

 

K VZN č.3/2019 

 

O výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školskej jedálni o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školskej jedálni, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 

školského klubu detí o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v Základnej škole s Materskou školou podľa Zák.č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon ) 

 

 Obec Záriečie podľa § 6 ods. 1 Zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a podľa Zák.č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len 

„školský zákon“) vydáva tento Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.3/2019   

o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, 

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole 

s Materskou školou podľa Zák.č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

 

 

Článok č2, odst.1  upravuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole: 

 

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastkovú úhradu výdavkov 

materskej školy mesačne na jedno dieťa sumu: 12,00 € 

 

Článok č.4, odst.1  upravuje školský klub: 

 

Na čiastočnú úhradu nákupov spojených s činnosťou školského klubu prispieva mesačne 

zákonný zástupca dieťaťa vo výške 8,00 €. Deti, ktoré budú v školskom klube menej ako 5 

hodín týždenne budú platiť poplatok 4,00 € 

 

Článok č.5, odst.3  upravuje termín zápisu deti: 

 

Zápis detí sa koná v  :  Základná škola s materskou školou Záriečie, miesto zápisu budova ZŠ 

1. trieda, termín zápisu 13.04.2023 pre školský rok 2023/2024, čas  od 12,00 hod – do 17,00 

hod. 

      

      Účinnosť  

 

 

Návrh  doplnku všeobecne záväzného nariadenia obce bol vyložený na úradnej tabuli 

01.07.2022, zvesený 15.07.2022.  

Dodatok všeobecne záväzného nariadenia obce bol schválený uznesením č...........  dňa .........., 

vyložený na úradnej tabuli  ..............., zvesený ...................a účinnosť nadobúda 1.9.2022 

 

V Záriečí,.............2022                    Ing. Jozef Kollár 

          Starosta obce  

 


