
 

O B E C    D U L O V 
 

Dodatok č. 2  

k VZN č. 3/2008 

 mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole 

  o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej 

škole 

 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

na činnosť školského klubu detí 

 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

a podmienky úhrady v školskej jedálni 

 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

vo výdajnej školskej jedálni 
 

Návrh tohto dodatku k VZN : 

A./  vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :     30. novembra 2021 

  B./  zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 30. novembra 2021 

Začiatok lehoty na pripomienkovanie:     1. decembra 2021 

Ukončenie lehoty na pripomienkovanie:    13. decembra 2021 

Pripomienky možno zasielať:  

- písomne  na adresu:  Obec Dulov, obecný úrad, 018 52  Dulov  168 

- elektronicky na adresu: obec@dulov.sk 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN:       
Schválené:           

    

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:     

VZN nadobúda účinnosť dňom:   

 

   

 

     Ing. Jozef Šamaj 

                                                     starosta obce 

mailto:obec@dulov.sk


 Obec Dulov v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov a podľa § 140 ods. 9, ods. 10 a ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len školský zákon) 

vydáva tento Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2008 o mieste a čase 

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, 

o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

a podmienky úhrady v školskej jedálni, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo 

výdajnej školskej jedálni 

 

Mení sa ods. 1 v Článku 5 Školský klub detí nasledovne: 

1) Na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s pobytom dieťaťa v školskom klube 

prispieva zákonný zástupca mesačne na jedno dieťa sumu 7 €.  

 

 

 

Dopĺňa sa bod 3) v  Článku 8, ktorý znie: 

 

3) Podľa nového Článku 5 sa prvýkrát vyberá poplatok za mesiac január 2022. 

 

 


