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DODATOK č. 2 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Smižany 

č. 94/2011 
 

o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 
  

 Obecné zastupiteľstvo  v Smižanoch v súlade so zákonom NR SR č.  245/ 2008 Z. z. 

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

č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov mení Dodatkom č. 2 Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Smižany č. 94/2011 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach (ďalej len 

VZN č. 94) takto:  

 

 

Článok 1 odsek 1 písmeno e/ sa nahrádza týmto znením:  

e/ výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času  

 

 

Článok 2 odsek 2 sa nahrádza týmto znením:  

2. Predmet nariadenia sa vzťahuje na materské školy, základnú umeleckú školu, školský 

klub detí, centrum voľného času a školské jedálne. 

 

 

Článok 3 sa ruší v plnom znení.  

 

 

Článok 4  
Zároveň sa odsek 5 nahrádza znením: 

 5. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného 

času - ZŠ na Komenského ul. - pri pravidelnej aktivite v záujmových útvaroch, alebo športových 

útvaroch podľa výchovného programu  

.....................................................  2 € 

 

    Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného 

času – ZŠ na Komenského ul. – realizovanej formou: 

a) príležitostnej aktivity formou podujatí, súťaží, odborných sústredení alebo exkurzií 

b) spontánnou aktivitou podľa záujmu detí 

.....................................................  0 € 

  

Článok 4 sa dopĺňa o odsek 6, ktorý znie: 
6. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti Centra voľného času, 

Tatranská 80 pre členov starších ako 15 rokov 

        .....................................................  5 € 

 

 

 



2 

 

Článok 5  
Zároveň sa odsek 7 nahrádza znením:  
7. Zriaďovateľ centra voľného času môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, 

ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží 

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

podľa osobitného predpisu.       

 

 

Článok 7 
Zároveň sa odsek 8 nahrádza znením:  
8. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času 

uhrádza žiak alebo jeho zákonný zástupca za každý záujmový útvar samostatne. 

 

 

Článok 9 sa dopĺňa sa odsekom 6 a 7, ktoré znejú:   

 

6.   Na Dodatku č. 2 k VZN č. 94 sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Smižanoch 

schválením uznesenia č. 316./25/2013 dňa 28.2.2013. 

7.  Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 15.3.2013. 

 

 

 

 

Smižany 28.2.2013 

    

 Ing. Michal Kotrady 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vyvesené dňa: 13. 2. 2013 

Zvesené dňa:    15. 3. 2013 


