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Obecné zastupiteľstvo v Hýľove vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods., § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, §116 ods. 6, §
140 ods. 9, 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov vydáva tento dodatok:

Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa článok 2 bod 1. Všeobecne záväzného nariadenia obce
Hýľov č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Hýľov nasledovne:

Článok 2
PRÍSPEVOK ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

1.

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou:
-

vo výške 15 € od troch rokov veku dieťaťa
vo výške 40 € do troch rokov (vrátane mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši 3 roky)

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

Ostatné ustanovenia Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2019 ostávajú v platnosti.

2.

Návrh tohto dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Hýľov č. 2/2019 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je
obec Hýľov bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce Hýľov v lehote
uvedenej v §6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

3.

Dodatok č. 1 k VZN č. 02/2019 bol schválený uznesením č. 4/2021 a nadobúda účinnosť dňom
04.03.2021

V Hýľove, dňa 11.02.2021

.........................................................
Bc. Júlia Kočíková
starosta obce
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