
 

Obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom podľa § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 114 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle a § 6 

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 vydáva 

 

dodatok č. 1 

k 

všeobecne záväznému nariadeniu obce Matejovce nad Hornádom 

č. 1/2018 

 

o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách i školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Matejovce nad Hornádom a určenie podmienok tejto 

úhrady (ďalej len „všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018“). 

 

 

čl. 1 

 

       Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 sa dopĺňa o: 

 

       § 2a 

Školský klub detí 

 

1. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí je 

stanovený vo výške 3,- EUR. 

2. Obec môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca o to písomne 

požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke 

v hmotnej núdzi. 

3. Kompetenciu v zmysle ods. 2 obec deleguje na riaditeľa základnej školy.  

4. Zákonný zástupca uhrádza príspevok vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 

 

 

Čl. 2 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2018 schválilo obecné zastupiteľstvo obec 

Matejovce nad Hornádom na svojom zasadnutí dňa 14.9.2018  uznesením číslo 121. 

2. Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.10.2018. 

 

V Matejovciach nad Hornádom dňa 14.9.2018 

 

 

                                                                                                                   Marta Stanislavová  

            starostka obce 

 



Návrh dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2018  vyvesený na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce dňa: 30.08.2018 

 

Schválený dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2018  vyvesený na úradnej tabuli obce 

a na webovom sídle obce dňa: 14.9.2018 

 

Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2018 zvesený na úradnej tabuli obce dňa: 30.9.2018 

 

Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2018 nadobudol účinnosť dňa: 1.10.2018 

 


