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Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Pružina č. 2/2018, ktorým sa 

určuje výška príspevkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Obce Pružina 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dodatok č. 3 sa navrhuje prijať z dôvodu schválených opaterení Ústredného krízového štábu 

SR, súvisiace s koronavírusom COVID – 19 – prerušenie prevádzky škôl a školských zariadení 

a v súvislosti so zmenou stanovenia ceny hlavného jedla v školskej jedálni pri MŠ Pružina 

 

Obecné zastupiteľstvo v Pružine  podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 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 príslušných ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, vydáva tento dodatok č. 1 k  všeobecne záväznému nariadeniu Obce 

Pružina, ktorým sa určuje výška príspevkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce. 

Zmeny sú v nasledovných častiach: 

DRUHÁ ČASŤ 

Materská škola 

Čl. 4 

Oslobodenie od platenia príspevku alebo jeho zníženie 

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, 

5. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená 

prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi 

(opatrenia, súvisiace s koronavírusom COVID-19). V týchto prípadoch uhrádza zákonný 

zástupca len pomernú časť určeného príspevku a to za dni, kedy bola prevádzka zariadenia.  

 

TRETIA  ČASŤ 

Školský klub detí  

  

Dopĺňa sa bod Čl. 5a 

                                                                       Čl. 5a 

Oslobodenie od platenia príspevku alebo jeho zníženie 

Príspevok na ŠKD sa neuhrádza za žiaka, 

1. Ktorý nedochádzal do klubu v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka  

v škole, zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými problémami (opatrenia v 

súvislosti s koronavírusom COVID-19). V týchto prípadoch uhrádza zástupca pomernú 

časť určeného príspevku len za dni, kedy bola prevádzka zariadenia. 

 

 



PIATA  ČASŤ 

Záverečné ustanovenia 

1. Obecné zastupiteľstvo v  Pružine sa na dodatku č. 3 VZN č. 2/2018 uznieslo dňa :   

     uznesením č:                  . 

2. Prijatím dodatku č. 3 VZN č. 2/2018  sa  mení bod 5 v Čl. 2 vo VZN č. 2/2018 a v Čl. 3 sa 

dopĺňa bod 5a. 

3. Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2018  nadobúda účinnosť: 15 dní po zverejnení na úradnej tabuli 

a internetovej stránke obce. 

 

Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 2/2018  bol zverejnený:  30. 3. 2020 

Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2018 bol:             schválený:  OZ 24. 4. 2020   uznesením č.  11/2020 bod A/ 

                                                                   zverejnený:  27. 4. 2020                                                                   

                                                                   Zvesený:       

                                                                    Nadobúda účinnosť:   12. 5. 2020                          

 

 

                                                                                                                    Michal   U š i a k  , v.r. 

                                                                                                             starosta obce                                                                                                              

 

 

 


