
 

Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2012 
Číslo:  Dodatok č. 1 k VZN č. 
6/2012 

Obec KOŠECA Výtlačok číslo: 1 

 
v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva 
 

DODATOK  Č. 1 
k VZN č. 6/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej 

škole, o výške mesačného príspevku: 

- zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

- na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, 

- na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole 

- na čiastočnú úhradu nákladov, na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) na pripomienkovanie v zmysle zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 28.11.2016 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 28.11.2016 

Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie: 28.11.2016 

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie: 09.12.2016 

Pripomienky zasielať: 
- písomne na adresu: Obecný úrad Košeca, Hlavná 36/100, 

018 64 Košeca 
- elektronicky na adresu: starosta@koseca.sk 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  

 
Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Zaslané poslancom na preštudovanie dňa: 28.11.2016 

Na rokovaní OZ dňa: 13.12.2016 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 15.12.2016 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2017 

 
Bc. Radomír Brtáň 

starosta obce 
 

mailto:starosta@koseca.sk


Obecné zastupiteľstvo v Košeci na svojom zasadnutí dňa 13.12.2016  v súlade s ustanovením § 6 a § 

11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  v zmysle ustanovenia § 

6 ods. 24 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 245/2008 Z.z. 

o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   

vydáva tento   

DODATOK č. 1 

k 

V š e o b e c n e   z á v ä z n é m u   n a r i a d e n i u  č. 6/2012 

o mieste a čase zápisu dieťaťa povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške mesačného 

príspevku:  

- zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

- na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, 

- na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole, 

- na čiastočnú úhradu nákladov, na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni 

 

Čl. 1  

Predmet dodatku 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 sa mení a dopĺňa nasledovne:  

1. V čl. IV. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole sa bod 1. mení nasledovne:  
 

1. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje vo výške 15 €/ mesiac za jedno dieťa. 

2. V čl. V Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí sa bod 

1. mení nasledovne: 

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva mesačne 

zákonný zástupca dieťaťa vo výške 5€/ mesiac za jedno dieťa. 

3.  Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012  ostávajú nezmenené v platnosti.  

 

Čl. II.  

Záverečné ustanovenia 

1) Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2012 o mieste a času zápisu dieťaťa na 
plnenie v školskej dochádzky v základnej škole, o výške mesačného príspevku zákonného 
zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na čiastočnú úhradu 
nákladov na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej 
umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov, na režijné náklady a podmienky úhrady 



v školskej jedálni bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2016, uznesením č. 
169/2016.  
 

2) Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2012 nadobúda účinnosť dňa 01.01.2017.  
 

 
V Košeci dňa 15.12.2016 
 
 
 
 
 
 
 
                 Bc. Radomír Brtáň v.r. 
                             starosta  

 

 

 

 

 

 


