
Dodatok č. 1 k VZN obce Petrovice č.4 /2016 

o výške   mesačného  príspevku   za  pobyt dieťaťa v materskej  škole 

a  školskom  klube  detí 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice  v zmysle § 6 odst. 1 podľa zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov, ďalej podľa § 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 (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. Z.) a v súlade so zákonom NR SR č.245/2008 Z. 
z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) vydáva tento   

dodatok č. 1 k VZN obce Petrovice č.4 /2016 o výške   mesačného  príspevku   za  pobyt 
dieťaťa v materskej  škole a  školskom  klube  detí 
 

Článok 2 

 

§ 2 

 

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole 
   

1.   Obec Petrovice  v súlade s ustanovením § 28 ods. 5 školského zákona určuje výšku mesačného 

príspevku          na  čiastočnú úhradu  nákladov za  celodenný pobyt  dieťaťa  v materskej  škole  

v sume 10,00.-€/ mesiac a za polovičný pobyt dieťaťa v materskej škole v sume 7,00.-€/ mesiac,  

poplatok za dieťa do 3 rokov celodenný pobyt v MŠ 15,- €/mesiac, polovičný pobyt dieťaťa do 3 

rokov 10,- €/mesiac. 

§ 4 

 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskom klube detí 
 

2.   Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu 

detí, ktorého zriaďovateľom je orgán miestnej štátnej správy v školstve, Obec Petrovice v zmysle 

§-u 114, ods. 3, 6, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, určuje v sume 7,00.-€. 

 

3.  Príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa príslušného mesiaca  osobe poverenej riaditeľkou 

Základnej školy s materskou školou Petrovice 72. 

 

Článok 3 

§ 6 

 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1.   Na tomto dodatku č. 1 k VZN č. 4/2016 sa uznieslo OZ Obec Petrovice dňa 16.7.2019 č.. 

uzn.305/2018. 

2.   Tento dodatok č. 1 k VZN 4/2016 nadobúda účinnosť dňom 1.9.2018 a týmto dňom sa mení VZN 

Obce Petrovice č.4/2016. 

 

 

    

 

                                                                           Ing. Anton Pláňavský 

                                    starosta obce  
 


