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Mesto Sliač, v súlade s ustanovením § 6  zákona. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, (ďalej len školský zákon") vydáva 

Dodatok č. 1 

Všeobecne záväzného nariadenia  

č. 03/2019,  

o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti (ďalej len ako "VZN")  

Dodatok č.1 dopĺňa článok 1, § 1 (Predmet úpravy) VZN o písm. c) a článok 6, §8 (Záverečné ustanovenia) 

VZN o body 4, 5 a 6 v nasledovnom znení: 

Článok 1 

 §1  

Predmet úpravy 
 

1. Mesto Sliač („zriaďovateľ„) schvaľuje týmto VZN, školským a predškolským zariadeniam 

vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, v súlade s vyššie citovanými zákonmi, výšku 

príspevkov tretích osôb : 

a. na čiastočné refinancovanie nákladov v školách a školských zariadeniach  

b. na spolufinancovanie režijných nákladov  

c. na obstaranie majetku  

d. určuje podmienky ich úhrady v školských jedálňach, 

e. podmienky pre zníženie alebo ich odpustenie v prípade deti a žiakov v hmotnej núdzi podľa 

príslušného zákona. 

 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia  

§8 
 

4. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 03/2019 o určení výšky príspevku v školách 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sliač bol schválený dňa 28. júna.2021 

uznesením mestského zastupiteľstva č.        /2021. 

5. Tento Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia 03/2019 o určení výšky príspevku 

v školách a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sliač nadobudne účinnosť 

15.07.2021 a spolu s ostatnými ustanoveniami článkov 1 až 6 tvorí jeho úplné znenie. 

6. Ostatné ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia č. 03/2019 ostávajú nezmenené. 

 

 

                Ing. Mgr. et  Mgr Ľubica Balgová 

                  primátorka mesta 

 


