
DODATOK č. 1 

k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE MOTEŠICE Č. 2/2019  

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 v školskej jedálni 

V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE MOTEŠICE 

Obecné zastupiteľstvo v obci Motešice podľa § 6 a §1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa na základe zákona č.245/2008 

Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a zákona 

č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona 544/2010 Z. 

z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších zákonov vydáva  tento 

DODATOK č. 1 k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE MOTEŠICE Č. 2/2019 

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 v školskej jedálni 
 
V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE MOTEŠICE 
ktorým sa upravuje VZN nasledovne a to v zmysle uznesenia OZ 135/2020 zo dňa 26. 08. 

2020: 

I. 

 V Čl. 3  Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole dochádza k úprave 

nasledovne: 

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov  

materskej školy mesačne:  

na jedno dieťa /platiace/    sumu - 12 Eur  
na každé ďalšie dieťa – súrodenec -  ½ poplatku t. j. sumu - 6 Eur 

 

V Čl. 4  Výška príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu 

detí dochádza k úprave nasledovne:  

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu prispieva mesačne 



zákonný zástupca dieťaťa vo výške 8 Eur, ktorý sa nekráti za vymeškané dni v mesiaci a platí 

počas trvania školského roka. Príspevok sa uhrádza do 10. dňa v príslušnom kalendárnom 

mesiaci paušálnou platbou na účet IBAN: SK36 5600 0000 0006 6652 0002 Prima banka a.s.. 

II. 

1. Ostatné ustanovenia  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE MOTEŠICE Č. 

2/2019  

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 v školskej jedálni  

ostávajú nezmenené a v platnosti. 

2. DODATOK č. 1 k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE MOTEŠICE Č. 

2/2019 

 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 v školskej jedálni  

bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Motešice dňa 08.09.2021 uznesením č.  

224/2021  a  nadobúda účinnosť 15 dní od vyvesenia na úradnej tabuli. 

 

 

 

 

 

Vyvesené: 17.09.2021      Ing. Martin Mach 

Zvesené :            starosta obce 


