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Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ  na základe  ust. § 28 ods.5  zákona č. 245/2008  Z. z.  

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

neskorších právnych predpisov v spojení  s ust.  § 6 ods.24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších právnych predpisov , v súlade  s  ust. §6 ods.1 a s ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona  

Slovenskej národnej  rady  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení  neskorších  právnych  

predpisov  v y d á v a   toto  

 

  VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE  

č. 6/2020 

o  výške   m e  s  a  č  n  é  h  o    príspevku       zákonného zás tupcu  

na  č iastočnú úhradu výdavkov  materskej  školy 

  

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

(1) Obec Sokoľ je zriaďovateľom materskej školy: Materská škola Sokoľ,  Kamenná 165/1, 

044 31  Sokoľ  

(2)  Vzdelávanie v materských školách sa podľa § 28 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove 

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

právnych predpisov  uskutočňuje za čiastočnú úhradu okrem materských škôl pri 

zdravotníckych zariadeniach. 

Čl. 2 

 

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

 výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole   

 

(1) Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu  výdavkov 

 materskej školy  v Materskej škole Sokoľ  je  15,- €  (slovom:  pätnásť eur ) za jedno dieťa  

mesačne  ( ďalej len „ príspevok“). 

(2) Prípady, kedy sa príspevok  neuhrádza určuje platná právna úprava.  

 

 



Čl. 3 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

(1)  Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo  

       obce Sokoľ 

(2)  Toto  všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ dňa      

       07.12.2020 a zároveň ruší VZN č. 3/2015 

(3)   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021 . 

 

 

V Sokoli dňa 08.12.2020 

 

 

............................... 

Ing. Ľuboš Šuca 

starosta obce 


