
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 118/2011 o  výške   príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  a podmienky úhrady 
v školskej jedálni na jedno jedlo podľa vekových kategórii stravníkov v zariadeniach školského stravovania 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca bol vyvesený na úradnej tabuli Mesta Čadca na základe § 6 ods. 3 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 26.1.2016  a zvesený dňa ............ 

 

N Á V R H 

 

Mesto Čadca 

V súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 

140, ods. 9, 10 a § 141 ods. 5, 6  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 VZN č. 118/2011 o  výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  a podmienky úhrady v 

školskej jedálni na jedno jedlo podľa vekových kategórii stravníkov v zariadeniach školského 

stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca  

 

 VZN Mesta Čadca č. 118/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  

a podmienky úhrady v školskej jedálni na jedno jedlo podľa vekových kategórii stravníkov 

v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca sa mení a 

dopĺňa nasledovne: 

V § 2“Výška príspevku“  sa pôvodný text označuje písmenom a) a zároveň sa dopĺňa 

písmeno b), ktorého text znie nasledovne: 

- výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov (réžia) v ŠJ pri MŠ za jedno dieťa je 

3,00 EUR mesačne bez ohľadu, koľko dní v mesiaci sa dieťa odstravuje 

- výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov (réžia) v ŠJ pri ZŠ a vo VŠK pri ZŠ za 

jedného žiaka je 2,00 EUR mesačne bez ohľadu, koľko dní v mesiaci sa žiak odstravuje 

Príspevok na réžiu sa pri uhrádzaní pripočítava ako paušál za mesiac spolu 

s príspevkom na potraviny. 

 

- pre zamestnancov školy a cudzích stravníkov v ŠJ pri MŠ,  v ŠJ pri ZŠ a vo VŠK pri 

ZŠ sa réžia vypočíta zo skutočných nákladov potrebných na prípravu jedného jedla, 

ktorú ur čí riaditeľ školy.  

  

 



§ 4 „Záverečné ustanovenia“ sa dopĺňa nasledovne: 

 

Dodatok  č. 1 k VZN č. 118/2011  bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Čadci 

dňa 11. 2. 2016 pod číslom  ....../2016 s účinnosťou od 1. apríla 2016.    

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Ing. Milan Gura 
                        primátor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 122/2011 o  výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 
školských klubov detí v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca bol vyvesený na úradnej tabuli Mesta Čadca na 
základe § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 26.1.2016 
a zvesený dňa ..................... 
 

 

N Á V R H 

 

Mesto Čadca 

V súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 

114 ods. 6  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 Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 122/2011 o  výške mesačného príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školských klubov detí v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Čadca 

  VZN Mesta Čadca č. 122/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na činnosti školských klubov detí v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca sa 

mení v § 2 „Výška príspevku“ ods. 1   na sumu 10,00 EUR. 

 

§ 4 „Záverečné ustanovenia“ sa dopĺňa nasledovne: 

 

Dodatok  č. 1 k VZN č. 122/2011  bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Čadci 

dňa 11. 2. 2016 pod číslom  ....../2016 s účinnosťou od 1. apríla 2016.    

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Ing. Milan Gura 
                        primátor  
 



Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 76/2008 o  výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 
centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca bol vyvesený na úradnej tabuli Mesta Čadca na 
základe § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 26.1.2016  
a zvesený dňa ............................... 

 

N Á V R H 

Mesto Čadca 

V súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 

116 ods. 6  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. 3 
 

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 76/2008 o  výške mesačného príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času (ďalej len „CVČ“) v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca 

  VZN Mesta Čadca č. 76/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na činnosti CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca  sa mení v čl. 2 ods. 1 

a po úprave znie nasledovne: 

a) zákonný zástupca žiaka s trvalým pobytom na území mesta Čadca prispieva na 
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ mesačne sumou  2,00 EUR  

b) zákonný zástupca žiaka s trvalým pobytom mimo územia mesta Čadca prispieva na 
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ mesačne sumou  8,00 EUR, 
ak žiak odovzdá vzdelávací poukaz  

c) zákonný zástupca žiaka s trvalým pobytom mimo územia mesta Čadca prispieva na 
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ mesačne sumou  10,00 EUR, 
ak žiak neodovzdá vzdelávací poukaz  

d) dospelá osoba s trvalým pobytom na území mesta Čadca prispieva na čiastočnú 
úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ mesačne sumou  5,00 EUR 

e) dospelá osoba s trvalým pobytom mimo územia mesta Čadca prispieva na čiastočnú 
úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ mesačne sumou  10,00 EUR 

 

Článok 4 VZN sa dopĺňa nasledovne: 

Dodatok  č. 3 k VZN č. 76/2008  bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Čadci 

dňa 11. 2. 2016 pod číslom  ....../2016 s účinnosťou od 1. septembra 2016.    

 

 
 
 
                Ing. Milan Gura 
                        primátor  



Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 74/2008 o  výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na 
čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca bol 
vyvesený na úradnej tabuli Mesta Čadca na základe § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov dňa 26.1.2016 a zvesený dňa ........................... 
 

 

N Á V R H 

 

Mesto Čadca 

V súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 

28 ods. 5 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. 3 

 

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 74/2008 o   výške mesačného príspevku 

za pobyt dieťaťa v materskej škole (ďalej len MŠ) na čiastočnú úhradu výdavkov 

v materských školách na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. 

 

 VZN Mesta Čadca č. 74/2008 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ na 

čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca  

sa mení v článku 2  a po úprave znie nasledovne: 

Za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej Mestom Čadca prispieva mesačne zákonný zástupca 

na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ na jedno dieťa: 

a) vo veku od 2 do 3 rokov sumou 25,00 EUR 

b) vo veku od 3 rokov sumou 15,00 EUR 

c)  s trvalým pobytom mimo územia mesta Čadca sumou 30,00 EUR 

d) v mesiacoch júl a august sumou 50,00 EUR 

 
Článok 4 VZN sa dopĺňa nasledovne: 
 
Dodatok  č. 3 k VZN č. 74/2008  bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Čadci 

dňa 11. 2. 2016 pod číslom  ....../2016 s účinnosťou od 1. apríla 2016.    

 

  
 
                                      Ing. Milan Gura 
                                   primátor  



Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 77/2008 o  výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených 
so štúdiom v základných umeleckých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca bol vyvesený na 
úradnej tabuli Mesta Čadca na základe § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov dňa 26.1.2016 a zvesený dňa ....................... 
 

N Á V R H 

 

Mesto Čadca 

V súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 
49 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva 
 

Doplnok  č. 2 
 

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 77/2008 o výške mesačného príspevku   
na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základných umeleckých školách (ďalej 
len „ZUŠ“) v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca 
 
 VZN Mesta Čadca č. 77/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených so štúdiom v ZUŠ  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca  sa mení v článku 2, 
ods. 1 písm. a) a písm. b)   a po úprave znie nasledovne: 

a) Zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ 

prispieva mesačne na jedného žiaka: 

- v prípravnom štúdiu v individuálnom vyučovaní sumou 7,00 EUR 
- v prípravnom štúdiu v skupinovom vyučovaní sumou     5,00 EUR 
- v základnom štúdiu v individuálnom vyučovaní sumou   7,00 EUR 
- v základnom štúdiu v skupinovom vyučovaní sumou       5,00 EUR 
 

b) Dospelá osoba na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ 

prispieva mesačne: 

- v individuálnom vyučovaní sumou    15,00 EUR 
- v skupinovom vyučovaní sumou        10,00 EUR  

  

Článok 4 VZN sa dopĺňa nasledovne: 
 

Doplnok  č. 2 k VZN č. 77/2008 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Čadci 
dňa 11. 2. 2016 pod číslom  ....../2016 s účinnosťou od 1. apríla 2016.    
 

  
 
                Ing. Milan Gura 
                        primátor  


