
Všeobecne záväzné nariadenie č. 83/2020,  

 

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Obce Smolenice č. 76/2019  

o určení :  
A) výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, 

B) výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 
školského klubu detí,  

C) výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady 
a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Smolenice 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Smolenice  
a na internetovom sídle obce:                                                                        14.08.2020 

Návrh VZN zvesený dňa:                                                                                        24.09.2020     

   

       

VZN schválené dňa:                                                                                                24.09.2020 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Smolenice  
a na internetovom sídle obce:                                                                                  30.09.2020                                  

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, 
§ 114 ods. 6 a § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako iba 
„zákon“) schválilo toto všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa mení všeobecne záväzné 

nariadenie Obce Smolenice č. 76/2019 o určení:  
A) výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, 
B) výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 
školského klubu detí,  
C) výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a 
podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Smolenice: 

   

 

Článok 1 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Smolenice č. 76/2019 o určení :  
A) výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, 
B) výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 
školského klubu detí,  
C) výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a 

podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Smolenice  

sa mení takto: 
 

1. Čl. 2 ods. 1 sa nahrádza nasledovným znením: 
 

„(1) Na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný 
zástupca dieťaťa mesačne sumou 12,00 eur na jedno dieťa.“ 

 

2. Čl. 3 ods. 1 sa nahrádza nasledovným znením: 
 

„(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, prispieva 
zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 12,00 eur. 



 

 

 

3. Čl. 4, časť C.1) určenie výšky režijných nákladov sa nahrádza nasledovným znením  

 

„(1) Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka; stravník zamestnanec; stravník zamestnanec DOH; 
stravník bývalý zamestnanec prispieva na čiastočnú úhradu režijných nákladov na 
stravovanie vzniknutých v školskej jedálni v sume 4,00 eurá na mesiac. 

 

(2) Úhrada režijných nákladov sa uskutočňuje na bankový účet ZŠ s MŠ Smolenice 
v prípade všetkých typov stravníkov najneskôr do 30. dňa predchádzajúceho mesiaca 
v sume 4 eurá.“ 

 

 

Článok 2 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. novembra 2020. 

  

 

 

V Smoleniciach 24. septembra 2020 

 

 

 

 

 

 

Anton Chrvala, v.r. 

starosta 

 


