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Obec Vysoká nad Kysucou 
 
 

                                                                                     
 

Dodatok č. 2/2016 
 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 8/2008 o výške 

mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 
a v školskom klube na čiastočnú úhradu výdavkov 

v materskej škole a v školskom klube na jedno dieťa 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká nad Kysucou  

 
 

 
 
Návrh dodatku k VZN 

 
Vyvesený na úradnej tabuli obce Vysoká nad Kysucou : 5. 10. 2016 
Zverejnený na webovej stránke obce Vysoká nad Kysucou : 5. 10. 2016  
Začiatok lehoty na pripomienkové konanie: 5. 10. 2016 
Ukončenie pripomienkového konania: 21.10. 2016 
Počet pripomienok uplatnených  k návrhu: 0 
Návrh zvesený z úradnej tabule: 25. 10. 2016   
                                  
Schválený dodatok k VZN 
 
Na rokovaní Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou Uznesením č.: 9/2016-6 
Počet prítomných poslancov na rokovaní: 7 
Zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce: 26. 10. 2016 
Zvesené  z úradnej tabule: 10. 11. 2016 
Dodatok k VZN nadobúda účinnosť: 01. 12. 2016  
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Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou v zmysle § 4, ods. 1 a 3, § 6 a § 11 zákona č. 
369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení jeho noviel, zákona 416/2001 Z. z. o výkone 
prenesenej štátnej správy na samosprávu  a zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch  vydáva pre obec Vysoká nad Kysucou  tento dodatok k VZN č. 8/2008. 

 
 

Predmet úpravy 
1. Predmetom úpravy tohto Dodatku č. 2/2016 k Všeobecne – záväznému nariadeniu             
č. 8/2008 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom 
klube na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školskom klube na jedno dieťa 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká nad Kysucou je zmena výšky mesačného 
príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov na pobyt dieťaťa v materskej škole.  

 
 

Úprava príspevku  
       Čl. 2 bod 1 sa mení na nasledovné znenie:  

      Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou Vysoká nad Kysucou mesačne 
prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy  na jedno dieťa 
sumou  

A: MŠ Vysoká nad Kysucou                                                10,00  EUR / dieťa / mesiac 

B: elokované pracovisko MŠ Vyšný Kelčov                         5,00  EUR / dieťa / mesiac 
 

 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok č. 2/2016 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 8/2008 o výške mesačného 
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube na čiastočnú úhradu 
výdavkov v materskej škole a v školskom klube na jedno dieťa v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce Vysoká nad Kysucou bol schválený Obecným zastupiteľstvom vo 
Vysokej nad Kysucou dňa  25. 10. 2016  uznesením číslo 9/2016-6. 

2. Tento dodatok nadobúda právoplatnosť pätnástym dňom od jeho schválenia a účinnosť 
od 1.12. 2016. 

 
 
 

                                                                                                    Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                           starosta obce 


