
OBEC Plavnica, 065 45  Plavnica 
 

 

         Obec Plavnica v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien,  zákona č. 188/2015 Zb. ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelaní ˇškolský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, vydáva 

 

 

„NÁVRH“ 

 

DODATKU č. 1 k  
 

Všeobecné záväznému nariadeniu obce Plavnica č. 1/2020 

o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom 

klube detí a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 

 

 

I. Po zmene a doplnení bod 1 Článku II znie: 

 

Článok II. 

Určenie výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

1. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou, ktorým 

prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy (ďalej len 

MŠ), sa mesačne určuje v sume :  

 

a)  na jedno dieťa  vo veku do 3 rokov  v sume 30,- €, pre deti so ZŤP  15,- € 

b)  na jedno dieťa vo veku od 3 rokov  v sume  10,- €, pre deti  so ZŤP  5,- € 

  

 

II. Po zmene a doplnení bod 1 Článku II znie: 

 

Článok III. 

Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

na činnosti školského klubu detí 

 
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí (ďalej len 

ŠKD) pri základnej škole ako pravidelnú aktivitu podľa výchovného programu 

prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou  7,00 € a pre deti so ZŤP mesačne 

sumou 3,50 €. 

2. Pri skrátenej prevádzke mesačne sumou 3,50 €, a pre deti so ZŤP mesačne sumou 

1,75 €. 

 

 

III. Záverečné ustanovenia 
 

1. Tento Dodatok k VZN č. 1/2020 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Plavnici 

dňa ........................ ,  uznesením číslo .........................  a nadobúda účinnosť od 

........................... v zmysle poslednej vety § 6 ods. 8 zákona 369/1990 z.z. o obecnom 

zriadení. 
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V Plavnici dňa 01. 09. 2020 

 

          v. r. 

            Rastislav Grich 

              starosta obce 

 

 

Návrh vyvesený dňa: 05. 10. 2020  

Návrh schválený dňa: 21. 10. 2020  

Dodatok č. 1 k VZN 2/2020 schválený :  

Nadobúda účinnosť dňa: 


