




 

OBEC  RUDLOV 

  

  

Návrh VZN:- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 01.12.2020 
                     -zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 01.12.2020 

 

Dátum začatia pripomienkového konania: 01.12.2020 
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 10.12.2020 
 
Schválené: Obecným zastupiteľstvom v Rudlove dňa: 18.12.2020, uznesením č. 140/16/2020 
Platnosť: 19.12.2020, dňom vyvesenia na úradnej tabuli obce Rudlov 
Účinnosť: 02.01.2021, 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Rudlov 
 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudlov  podľa ustanovenia § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 140 ods. 10 zákona 
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba ako zákon) vydáva  
 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. 5/2020 
 

o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudlov 

 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 2/2019 
 

 

 

 

 
 



 
Článok III. 

Školský klub detí 
 

2)   Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva 
zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 4,- €. 

 
 

 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Rudlov sa uznieslo obecné zastupiteľstvo 

v Rudlove dňa 18.12.2020, uznesením č. 140/16/2020. 
 

2) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 2/2019 zo dňa 8.8.2019. 
  

3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 02.01.2021.  
 
 
 
       V Rudlove dňa 19.12.2020 
 

                                                                                     Ing. Juraj Vasiľ 
                                                                                                         starosta Obce Rudlov 
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. 2/2019 
 

o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudlov 

 

Návrh VZN: 

-  vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 24.07.2019 
- zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 24.07.2019 

 

Dátum začatia pripomienkového konania: 25.07.2019 
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 03.08.2019 
 
Schválené: Obecným zastupiteľstvom v Rudlove dňa: 8.8.2019, uznesením č. 63/7/2019 
Platnosť: 9.8.2019, dňom vyvesenia na úradnej tabuli obce Rudlov 
Účinnosť: 01.09.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudlov  podľa ustanovenia § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 140 ods. 
10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba ako zákon) sa uznieslo na tomto  

 
všeobecne záväznom nariadení: 

 
Článok I. 

Úvodné ustanovenia 
 
1) Obec Rudlov určuje výšku príspevkov pre: 
     a) materskú školu 
     b) školský klub detí 
     c) zariadenie školského stravovania 
     v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudlov. 
2) Výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov,  
     výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v materskej škole, školskom klube  
     detí a v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je obec Rudlov, určuje všeobecne  
     záväzným nariadením. 
 
 
 

Článok II. 
Materská škola 

 
1) Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie a poskytuje predprimárne vzdelávanie 

(§ 16 ods. 2 zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov – školský zákon). 

2) Zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole prispieva mesačne na 
jedno dieťa sumou  4,00 €. 

3)   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. 
 
 

Článok III. 
Školský klub detí 

 
1) Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na 

základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského 
zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojenie a rozvíjanie ich 
záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin (§114 ods. 1 zák. č. 
245/2008 Z. z.) 

2)   Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva 
zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 2,- €. 

 
 
 
 

 




