
 

Dodatok č. 1 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie 

školskej dochádzky pre školský rok 2018/2019 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Obce Jasenové 

 

Obec Jasenové na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa §6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, §116 ods. 6, §140 ods. 10 a §141 ods.6 

zákona NR SR 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 č.2/2018. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jasenové č. 2/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa 

na plnenie školskej dochádzky pre školský rok 2018/2019 a o výške príspevku a spôsobe jeho 

platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Jasenové sa mení a dopĺňa nasledovne: 

1. § 3 ods. 1 znie: 

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

materskej školy týždenne na jedno dieťa sumou vo výške 15 €. 

2.  § 6 sa dopĺňa o ods.3 a znie: 

3)  Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Jasenové č. 2/2018 o mieste a čase 

zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky pre školský rok 2018/2019 a o výške príspevku 

a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jasenové bol schválený na zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva v Jasenovom dňa 28.5.2019 uznesením č.  26/ 2019. 

3. § 7 sa mení nasledovne: 

- vkladá sa číslovanie „1)“   pred odstavec 

- sa dopĺňa ods.2) a znie: 

2) Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Jasenové č. 2/2018 nadobúda účinnosť 

dňom 1.7. 2019. 
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