
 

 

 

Obec Koškovce 

 

Sp. zn.: ...............................................  

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce na základe ust. § 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 právnych predpisov, v súlade s ust. § 6 

ods.1 a s ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších právnych predpisov 

v y d á v a  
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  obce Koškovce  

č. 4/2019 

o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Koškovce 

 

 
Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

(1) Obec Koškovce je zriaďovateľom školského klubu detí Základnej školy s materskou 

školou (ďalej len „ZŠ s MŠ) so sídlom Koškovce 134, 067 12 Koškovce. 

(2) Účelom tohto nariadenia je určiť výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu žiaka 

na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí. 

Čl. 2 

Výška príspevku  

(1) Obec Koškovce určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosť školského klubu detí nasledovne:  

 pre zákonného zástupcu žiaka vo výške 3,00 € mesačne 

(2) Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, 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 podľa osobitného predpisu (Zákon 

č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov). 

Čl. 3 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce  Koškovce dňa 

06.12.2019. 
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(2) Dňom 31.12.2019 sa ruší: 

 Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 5/2015 o určení výšky mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého 

zriaďovateľom je obec Koškovce 

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2020. 

 

 

 

V  Koškovciach dňa  06.12.2019 
 

 

 

 

 

 úradná pečiatka  Ing. Vladimír Babič   

 s erbom obce  .............................................................................. 

  starosta obce 

 


