
 

Dodatok  č. 3 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č.6/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa 

v  materskej škole, ŠKD a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na 
čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 
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Obec Častkov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 28 ods. 5, § 114 ods.6, § 

116 ods.6,  § 140 ods. 9 zákona č.245/2008 Z.  z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva   

  

Dodatok  č. 1 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č.6/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa 

v  materskej škole, ŠKD a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na 
čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 

 

ktorým sa upravuje Všeobecne záväzné nariadenie takto: 

 

Čl. I 

 

1.  V časti čl.1 Úvodné ustanovenia, v bode 2.5. sa mení: 

Výška príspevku za pobyt v materskej škole: 

Za každé dieťa navštevujúce materskú školu je výška príspevku 15 EUR za mesiac. 

 

Čl. II 

 

1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č.6/2011 o výške príspevku za pobyt 

dieťaťa v  materskej škole, ŠKD a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na 

čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni ostávajú nezmenené 

v platnosti.  
 

2. Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v  materskej škole, ŠKD 

a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov 

a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 

30.9.2022, uznesením č. 152.  
 
3. Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v  materskej škole, ŠKD 

a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov 

a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni nadobúda účinnosť  1.11.2022.    

  

                               Mgr. Eva Černeková 

                                           starostka obce Častkov   
 
 
 
 

 


