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Dodatok č. 1  
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2019 

o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu 

a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských 

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Krušovce 

 
 

 

 

 

 

 

 
Návrh Dodatku k VZN: 

- Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 04.10.2022 

- Zverejnený na webovom sídle obce dňa: 04.10.2022 

 

Dodatok č. 1 k VZN  č. 2/2019 schválený Obecným zastupiteľstvom Obce Krušovce dňa 19.10. 2022 

Uznesením č. 458/2022 

 

Dodatok k VZN: 

- Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 27.10.2022 

- Zverejnený na webovom sídle obce dňa: 27.102022 
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Obecné zastupiteľstvo v Krušovciach 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 a v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a v súlade s ustanovením § 28 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 415/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

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

v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vydáva tento 

 

Dodatok č.1 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2019 

o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu 

a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských 

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Krušovce 

 

ČLÁNOK I.  

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
Týmto Dodatkom č. 1 sa menia ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 o určení výšky 

finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so 

stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Krušovce a to: 

 

- v II. ČASTI, § 3, ods. 1. sa pôvodný text nahrádza novým textom: „Za pobyt dieťaťa v materskej škole 

prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne: 

 na jedno dieťa vo veku od 2 do 3 rokov      12,- €, 

 na jedno dieťa vo veku od 4 do 5 rokov        9,- €.“ 

- v II. ČASTI, § 5, ods. 1. sa pôvodný text nahrádza novým textom: „Zákonný zástupca dieťaťa 

prispieva na činnosť školského klubu detí (ŠKD) mesačné za dieťa sumou vo výške 8,- €.“ 

- v II. ČASTI, § 6, ods. 2. sa dopĺňa pod tabuľku nový text: „Poplatok za mliečnu desiatu je 1,- €.“ 

 

Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov 

na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách 

a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Krušovce neupravené týmto Dodatkom č. 1 

zostávajú v platnosti bez zmeny. 

 

ČLÁNOK II.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Tento Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva Obce 

Krušovce č. 458/2022 dňa 19.10.2022. 
 

2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom 1.decembra 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                             PaedDr. Martin Zdychavský 

                                                                             starosta obce  


