
Návrh    

Dodatok č. 1  

k  

Všeobecnému   záväznému  nariadeniu Obce Dunajov č. 03/2019 
 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách, školských zariadeniach 

zriadených Obcou Dunajov a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do 

základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dunajov 

 

Obec Dunajov v zmysle § 6 ods.1 v spojení s § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 150 ods. 8 písm. a) a b) 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento Dodatok č. 1 k Všeobecne 

záväznému nariadeniu obce Dunajov  o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov 

v školách, školských zariadeniach zriadených Obcou Dunajov a o zápise detí na plnenie 

povinnej školskej dochádzky do základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dunajov  

 

                     

                                                                        Čl. 1.  

 

sa dopĺňa   

Článok 2 a 3 

§ 1 

Výška príspevku   

o ďalšie  body  

 

 

2. Ak v čase výnimočného stavu, núdzového stavu, alebo mimoriadnej situácie bude 

nariadený zákaz prevádzky škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu *), a 

minister školstva podľa § 150 ods. 8 písm. a) a b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov rozhodne o mimoriadnom prerušení školského vyučovania v školách a 

mimoriadnom prerušení prevádzky v školských zariadeniach, tak potom obec  (zriaďovateľ) 

rozhodne o  odpustení príspevku za obdobie mimoriadneho prerušenia školského vyučovania 

v školách a mimoriadneho prerušenia prevádzky v školských zariadeniach. Pomerná časť 

úhrady príspevku bude určená v závislosti od počtu pracovných dní, počas ktorých bola škola 

alebo školské zariadenie v prevádzke.  

 

 * Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

3. Po skončení zákazu mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách a 

mimoriadneho prerušenia prevádzky v školských zariadeniach podľa odseku 2),  škola 

a školské zariadenie  určí úhradu pomernej časti príspevku alebo úhradu príspevku odpustí za 

čas, počas ktorého bolo vyučovanie v školách alebo prevádzka v školských zariadeniach 

prerušená podľa ods. 2).  

 

4. Spôsob úhrady príspevku podľa ods. 3) určí škola a školské zariadenie.  

 



5. Ak vznikne situácia, že zákonný zástupca uhradil príspevok v plnej výške, škola alebo 

školské zariadenie určí spôsob vrátenia preplatku príspevku zákonnému zástupcovi.“ 

 

 

Čl. 2. 

 

Ostatné ustanovenia, ktoré nie sú zahrnuté v tomto dodatku platia podľa pôvodného VZN č. 

03/2019  Obce Dunajov schváleného Obecným zastupiteľstvom Dunajov uznesením č. 

32/2019. Tento dodatok č. 1  k VZN bol prerokovaný a schválený na Obecnom zastupiteľstve 

dňa                   , uznesením č.                    a  VZN nadobúda účinnosť dňom  

 

 

Vyvesené dňa: 07.05.2020 

Zvesené dňa :  

 

 

 

     

 

 

                                                                                       Mgr. Milada Chlastáková 

                                                                                                 starostka obce 

 

 

 

 

       


