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     Obec Lisková  v súlade s ustanovením § 6 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v  znení neskorších  predpisov  a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 

vydáva 
Dodatok č. 1  

k  samosprávnemu 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lisková  č. 2/2011 

o určení výšky príspevku na  úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, 
ktorých zriaďovateľom je 

 Obec Lisková 
(nariadenie o určení výšky príspevku v škole a v školských zariadeniach) 

 
 
VZN č. 2/2011 sa mení nasledovne: 
 
 § 4 znie  -  Príspevok v materskej škole  sa neuhrádza za dieťa  : 
a) ktoré má jeden rok pred splnením povinnej školskej dochádzky, 
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 
d) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase letných školských prázdnin   alebo bola 

prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo   inými závažnými 
dôvodmi viac ako 10 pracovných dní; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca 
pomernú časť určeného príspevku 

 
 

V § 8 - Úhrada nákladov v školskej jedálni bod  3 znie: Príspevok podľa odseku 1  a 2 sa 
uhrádza do  5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Lisková schválilo Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému 
nariadeniu č. 2/2011  o určení výšky príspevku na  úhradu nákladov v škole a v školských 
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Lisková dňa 23.7.2012 uznesením  č. 218. 
 

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa 1. 9. 2012. 

Ing. Jozef Murina   
    starosta  obce 



 

 


