
MEST(t CADCA 

vydáva na základe § 6 zákona 369/1990 Zlb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a § 116 ods. 6 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní. (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v , , •• , 

VSEOBECNE ZA V'AZNE NARIADENIE 
v 

MEST A. CADCA 

o výške príspevku na úhradu nákladov na 
" centra v pôsobnosti Mesta Cadca 

v 

Císlo 76/2008 

(~). 1 

Toto VZN upravuje výšku príspevku na úhradu nákladov na 
centra 

" Cl. 2 

l) 
a) Zákonný zástupca žiaka na úhradu nákladov spojených s centra 

prispieva najedno nezaopatrené kioré odovzdá vzdelávací 
poukaz: 

10,-Sk: - 0,33 € 

b) Zákonný zástupca žiaka na úhradu nákladov spojených s centra 
prispieva na jedno nezaopatrené , ktoré neodovzdá 

vzdelávací poukaz : 

20,- Sk - 0,66 € 

c) Dospelá osoba na úhradu nákladov centra spojených 
s centra prispieva sumou: 

100,-Sk-3,31€ 



2) centra Mesto zníži alebo odpustí príspevok tohto 
ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad 

o tom, že je dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 
§116 ods.S.zákona 

~J 

Príspevok sa uhrádza vopred do v kalendárnom mesiaci. 

4 

Všeo~ecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského 
89/2008 zo 15. 08. 2008 v zmysle § 11 ods. 4 pís. g zákona 369/1990 Zb o obecnom 
zriad~ní v znení neskorších predpisov. VZN bolo v zmysle§ 6 odst. 3 citovaného zákona 
vyvesbné 28.07 .2008 a zvesené 14.08.2008 pred a v zmysle § 6 
odst. 8 zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bolo VZN 
vyvesené 15.08.2008 a zvesené 30.08.2008 po nadobudlo 

a 01 .09.2008. 

Ing. Jozef Vražel 
primátor mesta 



Dodatok 1 
k všeobecne záväznému nariadeniu Mesta i'.'.:adca o výške príspevku na 
úhradu nákladov na centra v pôsobnosti Mesta 

76/2008 len „VZN") 

1 

Predmet dodatku 

1. V 2 ods. 1) VZN sa text upravuje a po úprave znie: 

1) 
a) Zákonný zástupca žiaka na úhradu nákladov spojených s centra 

prispieva na jedno nezaopatrené 

0,10 € (eur) 

b) Dospelá osoba na úhradu nákladov centra spojených 
s centra prispieva sumou: 

3,31 € (eur) 

2. V 3 VZN sa text upravuje a po úprave znie: 

Spôsob a termín úhrady príspevku centra vo vnútornom 
predpise. 

II 

ustanovenia 

1. Tento dodatok l k všeobecne zavaznému nariadeniu Mesta (~adca o výške 
príspevku na úhradu nákladov na centra 

v pôsobnosti Mesta 76/2008 bol schválený uznesením 
Mestského 26.06.2009 pod 83/2009. 

2. Tento dodatok l k všeobecne záväznému nariadeniu Mesta (~adca o výške 
príspevku na úhradu nákladov na centra 

v pôsobnosti Mesta 76/2008 nadobúda 
1.9.2009. 



Na základe§ 6 ods. 3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpi-
sov vyvesené 24.10.2012 a zvesené 15.11.2012 

Mesto 

vydáva na základe § 6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpi-
sov a § 116 ods. 6 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení 
neskorších predpisov 

Dodatok 2 

k Všeobecne záväznému nariadeniu ME:sta o výške prfspevku 
na úhradu nákladov na Centra v pô-

sobnosti Mesta 76/2008 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta o výške príspevku na 
úhradu nákladov na Centra fasu v pôsobnosti Mesta 

.. 76/2008 len „VZN") sa mení nasledovne: 

1. Mení sa znenie 2 ods. 1 písm. a) VZN, a to nasledovne: 

1) 
a) Zákonný zástupca žiaka na úhradu nákladov spojených s centra 

prispieva na jedno nezaopatrené 

1 € Gedno euro). 

ustanovenia 

1. Tento Dodatok 2 k Všeobecne záväznému. nariadeniu Mesta o výške 
príspevku na úhradu nákladov na Centra v 
pôsobnosti Mesta 76/2008 bol schválený uznesením Mestského Mesta 

zo 15.11.2012. 
2. Tento Dodatok 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta o výške 

príspevku na úhradu nákladov na centra v 
pôsobnosti Mesta 76/2008 nadobúda 01. 01. 2013. 



Dodatok 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. 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 § 

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  9/2016 s účinnosťou od 1. septembra 2016.    

                Ing. Milan Gura 
                        primátor 



Dodatok č. 4 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. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 30. 9. 2016 
a zvesený dňa ............................... 

 

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. 4 
 

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 dopĺňa v čl. 2 ods. 1 

o písmeno f), ktoré znie nasledovne: 

f) zákonný zástupca žiaka s trvalým pobytom mimo územia mesta Čadca, ktorý  
    navštevuje základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca prispieva na   
    čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ mesačne sumou 2,00 EUR 
 

Článok 4 VZN sa dopĺňa nasledovne: 

Dodatok  č. 4 k VZN č. 76/2008  bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Čadci 

dňa 29. 9. 2016 pod číslom  78/2016 s účinnosťou od 15.októbra 2016.    

 

 
 
 
 
 
                Ing. Milan Gura 
                        primátor  
 
 
 
 
 
 
 
 



Dodatok  č.  5  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.  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 § 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. 5

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 prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ
mesačne sumou  2,00 EUR, ak žiak odovzdá vzdelávací poukaz 

b) zákonný zástupca žiaka prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ
mesačne sumou  8,00 EUR, ak žiak neodovzdá vzdelávací poukaz 

c) dospelá osoba prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ mesačne
sumou  10,00 EUR

Článok 4 VZN sa mení a po úprave znie nasledovne:

Dodatok  č. 5 k VZN č. 76/2008  bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Čadci dňa

13. júna 2019 pod číslom 53/2019 s účinnosťou od 1. septembra 2019.   

         Ing. Milan Gura
                 primátor


