
 
 

   Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2019 Číslo: Dodatok č. 1  

Obec VALASKÁ Výtlačok číslo: 1 

Obec Valaská v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 28,  § 114  a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  v y d á v a 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2019 

O VÝŠKE PRÍSPEVKU ZA POBYŤ DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE, O VÝŠKE 

MESAČNÉHO PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV NA ČINNOSTI 

ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ A O VÝŠKE MESAČNÉHO PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ 

ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI A VO VÝDAJNEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNI 

  

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 1.12.2020 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 1.12.2020 

Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie: 1.12.2020 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 11.12.2020 

Pripomienky zasielať: 

- písomne na adresu: Obecný úrad Valaská,                                               

Námestie 1. mája 460/8, 976 46  Valaská 

- ústne do zápisnice na Obecnom úrade vo Valaskej 

- elektronicky na adresu:  

podatelna@valaska.sk 

 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu nariadenia uskutočnené dňa: 

12.12.2020 

Schválené  Všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní OcZ obce dňa: 16. 12. 2020 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 17. 12. 2020 

Nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 1. 1. 2021 
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mailto:podatelna@valaska.sk


 

 

Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 3/2019   

o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a o výške mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej 

jedálni 

 

§1 Úvodné ustanovenie 

1) Týmto Dodatkom č. 1 sa ruší v Čl. II ods. 2 

 

2) V Čl. II. ods. 3 sa mení na ods. 2 

 

3) V Čl. II ods. 2 sa mení text nasledovne: „Príspevky podľa Čl. II. ods. 1 uhrádza zákonný 

zástupca do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca riaditeľovi materskej školy.“ 

§2 Záverečné ustanovenie 

1) Tento Dodatok č.  k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 3/2019 o výške príspevku 

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

nákladov na činnosti školského klubu detí a o výške mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni bol schválený 

Obecným zastupiteľstvo obce Valaská dňa 16. 12. 2020, uznesením č. 108/2020 

2) Tento Dodatok k  Všeobecne záväznému nariadeniu nadobúda účinnosť dňom 1. 

januára 2021. 

 

 

 

Vo Valaskej, dňa 17. 12. 2020 

     

 

     ....................................... 

         Mgr. Peter Jenča 

           starosta obce 

 

 

 

Zverejnené  na úradnej tabuli obce dňa: 17. 12. 2020 

Zverejnené na webovom sídle obce dňa: 17. 12. 2020 

Zvesené z úradnej tabule: 

Zvesené z elektronickej úradnej tabule:  


