
Na základe § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
vyvesené dňa  29.11.2011 a zvesené dňa 15.12.2011

MESTO  ČADCA

vydáva na základe § 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
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
MESTA ČADCA

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školských klubov detí 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca 

Číslo 122/2011

§1
Predmet úpravy

Toto VZN upravuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského 
klubu detí.

§2
Výška príspevku

1) Zákonný  zástupca žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu 
detí mesačne prispieva na jedno nezaopatrené dieťa:

7 € 

2) Zriaďovateľ školského klubu detí  Mesto Čadca zníži alebo odpustí príspevok podľa tohto § ak  
zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky 
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

§3
Termín úhrady

Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

§4
Záverečné ustanovenie

1. Účinnosťou tohto VZN sa ruší účinnosť Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Čadca č. 
78/2008 a Doplnku č. 1 k VZN č. 78/2008.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva 
Čadca dňa 24.11.2011 pod číslom 151/2011 s účinnosťou dňom 01.01.2012

                                                                    Ing. Milan Gura
                                                                                                       primátor mesta



Dodatok 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. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 19. 2. 2016 

 

 

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  8/2016 s účinnosťou od 1. apríla 2016.    

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Ing. Milan Gura 
                        primátor  
 
 
 
    
 



Dodatok č. 2 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.
8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 14.6.2019 a zvesený dňa .....................

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. 2

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 5,00 EUR.

§ 4 „Záverečné ustanovenia“ sa dopĺňa nasledovne:

Dodatok  č. 2 k VZN č. 122/2011  bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Čadci dňa

13. júna 2019 pod číslom  52/2019 s účinnosťou od 1. septembra 2019.   

 

         Ing. Milan Gura
                 primátor



 
Dodatok č. 3

 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 v znení Dodatkov č. 1 a č. 2

MESTO  ČADCA

v súlade s § 6 ods. 2 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 tento Dodatok č. 3 k všeobecne záväzné-
mu nariadeniu 

čl. I. 
Predmet Dodatku č. 3

Vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Čadca č. 122/2011 o výške mesačného príspevku na čias-
točnú úhradu nákladov na činnosti školských klubov detí v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta 
Čadca v znení Dodatkov č. 1 a č. 2 ( ďalej v texte ako „VZN č. 122/2011“) sa týmto Dodatkom č. 3
k VZN č. 122/2011 mení ustanovenie § 2, bod 1) VZN č. 122/2011, ktoré znie nasledovne:

§2
Výška príspevku

1) Zákonný zástupca žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského 
klubu detí mesačne prispieva na jedno nezaopatrené dieťa:

15 Eur

čl. II. 
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia  Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Čadca č.  122/2011  o  výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školských klubov detí v
zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Čadca v znení Dodatkov č. 1 a č. 2  ostávajú nezmenené.

2. Návrh Dodatku č. 3 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 v znení Dodatkov č. 1 a č. 2  bol vyvesený na
úradnej tabuli mesta Čadca a zverejnený na webovom sídle mesta dňa 20.5.2021  a zvesený
dňa 1.7.2021.

3. Tento Dodatok č. 3 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  v znení  Dodatkov č.  1  a  č.  2   bol  schválený
uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca dňa 25. júna  2021  pod číslom 36/2021. 

4. Tento Dodatok č. 3  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  v  znení  Dodatkov  č.  1  a  č.  2  bol  vyhlásený
vyvesením na úradnej  tabuli Mesta Čadca dňa 1.7.2021 a zverejnený na webovom sídle
mesta dňa 1.7.2021  a zvesený dňa …..........................  Účinnosť nadobúda dňa 1. 9. 2021.

         Ing. Milan   G u r a
                   primátor 


