
 
  

Dodatok  č.2 
 

 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č.  4/2019  z 1. 9. 2019 o  povinnom príspevku na pobyt 
dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť 

školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania 
 
Obec Medzany v rámci samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov  a Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch v súlade s § 11 zákona č.369/1990 Zb. O 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods.1 v spojení s § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení schválilo tento 

D o d a t o k   č. 2 
  

 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č.  4/2019  z 1. 9. 2019 o  povinnom príspevku na pobyt 
dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť 

školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania 
 

Čl. I 
 
1.V  §4 Povinný príspevok na činnosť školského klubu detí a na centrum voľného času sa mení bod 1 
takto : 
Pôvodný text : 
1.  Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí je zákonný zástupca žiaka 
 povinný prispievať mesačne sumou 5,00 Eur na jedno dieťa. Tento povinný príspevok sa uhrádza vopred  
do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 
 
sa mení novým textom :  

 
l.   Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí je zákonný 
     zástupca žiaka povinný prispievať mesačne sumou 5,00 Eur na jedno dieťa pre dieťa umiestnené      
     v ŠKD do 14,00 hodiny  a sumou 10,00 Eur pre dieťa umiestnené v ŠKD do 16,00 hodiny.  
     Tento povinný príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 
 

Čl.2 
1. Ostatné ustanovenia VZN č.4/2019 o  povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom 

príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského 
stravovania ostávajú nezmenené v platnosti. 

2. Návrh Dodatku č.2 k VZN č.4/2019 o  povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom 
príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského 
stravovania   bol zverejnený na pripomienkovanie občanom odo dňa 20.08.2021. 

3. Dodatok č.2 k VZN č. 4/2019 o  povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom 
príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského 
stravovania   bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa  9.9.2021 uznesením číslo  15/2021. 

1. Dodatok č.2 k VZN č. 4/2019 o  povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom 
príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského 
stravovania    nadobúda účinnosť dňa 01.09.2021. 

              
                                                                                                                                                      Kipikaša Jozef 

                     starosta obce 
 
 
 
 
 
 


