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Obec Jablonec vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona NR SR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 24
zákona NR SR 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 podľa § 28 ods. 5, § 114 ods. 6
a § 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 v y d á v a:

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu
č. 1/2019
o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích
zariadeniach a v školských účelových zariadeniach
v územnej pôsobnosti obce Jablonec
§1
Úvodné ustanovenie
Týmto dodatkom sa upravuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu za pobyt
dieťaťa v materskej škole (MŠ), v školskom výchovno-vzdelávacom zariadení (ŠKD) za
jedného žiaka a v školskom účelovom zariadení – zariadení školského stravovania (ŠJ) na
nákup potravín na jedno dieťa, žiaka, zamestnanca školy, zamestnanca školského zariadenia
alebo inej fyzickej osoby, ktorá sa stravuje v školskej jedálni; ich zriaďovateľom je obec
Jablonec.
§2
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
1) Za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 15,00 €.
2) Príspevok podľa ods. 1) sa uhrádza aj za dieťa, ktoré ma prerušenú dochádzku na viac ako
dva mesiace ako poplatok na udržanie miesta v MŠ.
3) Účinnosť dodatku je od 01.10.2021.

Slavomír Pocisk
starosta obce

