
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Halič 

č. 5/2019 
 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Halič o určení výšky príspevku na 

činnosť školy a školského zariadenia č. 3/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Haliči na základe ustanovenia § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20, § 28, § 114 a § 140 zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a v zmysle § 5 a § 6 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  

 

v y d á v a 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE č. 5/2019 , 
 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o určení výšky príspevku na činnosť 

školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Halič 

 

 

§ 1 

 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Halič č. 3/2016 o určení výšky príspevku na činnosť školy 

a školského zariadenia schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Halič č. B/2 zo dňa 9.9.2016, 

sa mení v § 2 § 3 nasledovne:  

 

    § 2   

Výška mesačného príspevku 

Za pobyt dieťaťa v materskej škole  

 

1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou zákonný zástupca prispieva na čiastočnú  

     úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 11,00 EUR. Výnimku tvoria  

     deti v predškolskom veku, za ktorých pobyt zákonný zástupca neprispieva na úhradu  

     výdavkov v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. 

2) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza v hotovosti priamo 

    do pokladne školy.  

 

 

§ 3 

Výška mesačného príspevku  

na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 

 

1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného obcou 

prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 7,00 EUR. 

2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí zákonný zástupca 

uhrádza v hotovosti priamo do pokladne školy. 



Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Obce Halič č. 3/2016 o určení výšky 

príspevku na činnosť  školy a školského zariadenia nezmenené. 

 

§ 4 

 

1) Na uplatnenie pripomienok bol návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa 21.11.2019 a 

zvesený dňa 11.12.2019. 

2) Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Halič uznesením č. 138/2019 zo 

dňa 12.12.2019. 

3) Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli t.j. dňom 16.12.2019. 

4) Toto VZN nadobúda účinnosť od 01.01.2020. 
 

 

 

 

 

Mgr. Alexander Udvardy 

starosta obce 

 

 

 
 


