
DOPLNOK č. 1/2015 
 

k VZN obce Dvorec č. 4/2011  o mieste a čase zápisu die ťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o vý ške príspevku za pobyt 
dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiasto čnú úhradu nákladov na 
činnos ť školského klubu detí, o výške príspevku na čiasto čnú úhradu nákladov 
a podmienky úhrady v školskej jedálni, o výške prís pevku na čiasto čnú úhradu 
nákladov vo výdajnej školskej jedálni  
 
 
 
     Obec Dvorec v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z.z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
 
 

vydáva 
 

doplnok č. 1/2015 k VZN obce Dvorec č. 4/2011 o mieste a čase zápisu dieťaťa na 
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt 
dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 
činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
a podmienky úhrady v školskej jedálni, o výške príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov vo výdajnej školskej jedálni. 
 

 
      

Článok 4 
Výška príspevku za pobyt die ťaťa v materskej škole 

Mení sa bod: 

6) Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 15. dňa v kalendárnom      
           mesiaci bezhotovostne na príjmový účet  ZŠ s MŠ Dvorec: IBAN SK60 0200       
           0000 0024 1041 7051 vedený vo VÚB, a.s., pobočka Bánovce nad Bebravou 
 
 

TRETIA ČASŤ 
Školské zariadenia 

a výšky príspevkov na čiasto čnú úhradu ich nákladov 
Článok 5 

Školský klub detí 
      Menia sa body: 
 

1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu 
prispieva mesačne zákonný zástupca dieťaťa vo výške - 5 €. 

 
2) Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 15. dňa v kalendárnom      

           mesiaci bezhotovostne na príjmový účet  ZŠ s MŠ Dvorec: IBAN SK60 0200       
           0000 0024 1041 7051 vedený vo VÚB, a.s., pobočka Bánovce nad Bebravou. 



 
3) Príspevok možno uhrádzať mesačne vo výške 5 €, polročne vo výške 25 € a            

ročne vo výške 50 €.                                                                          
 

  

Článok 7  
Školské ú čelové zariadenia - zariadenia školského stravovania  

Školská jedále ň, výdajná školská jedále ň 
 

      Mení sa bod: 

7) Príspevok sa platí mesačne do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca          
bezhotovostne na príjmový účet  školskej jedálne: IBAN SK55 0900       

           0000 0002 6068 2730 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., pobočka Bánovce    
           nad Bebravou. 
 

  

ŠTVRTÁ ČASŤ 
Prechodné a závere čné ustanovenia 

Článok 8 
 

     1) Príspevky podľa tohto nariadenia sa vyberajú prvý krát za mesiac október   
         2015. 
 
     2) V ostatných častiach zostáva toto VZN nezmenené. 
 

4) Tento doplnok bol schválený na 3. zasadnutí OZ vo Dvorci dňa 9.9.2015,    
    uznesením č. 3/2015 pod bodom 6 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od    
    vyvesenia na úradnej tabuli obce. 

 
 
 
Vo Dvorci dňa: 9.9.2015 
 
 
                                                                                                                     
                                                                                                     Ing. Eva Srncová        
                                                                                                       starostka obce 
        
Vyvesené po schválení: 16.9.2015 
          
Zvesené po schválení:           
 
Zverejnené na stránke obce: 17.9.2015 
 


