
Zmena č. 10 
 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Námestova 

č. 3/2008 

o výške príspevkov v základných školách a školských zariadeniach 

 Mestské zastupiteľstvo v Námestove podľa § 6 ods. 1 a v súlade s § 2b zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tejto zmene všeobecne záväzného 

nariadenia č. 3/2008 o výške príspevkov v základných školách a školských zariadeniach (ďalej aj 

VZN alebo nariadenie): 

 pôvodné znenie podľa VZN č.3/2008, zmena č.9, v čl.7 ods.3 

 

(3) Mesto Námestovo určuje minimálnu výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu žiaka na 

čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ nasledovne: 

 

Námestovo:    -    do 15 rokov – 3,50 € ( na činnosť spojenú so vzdelávacím poukazom 1,50 €) 

Platiace obce:      na základe zmluvy medzi Mestom Námestovo a príslušnou obcou 

- do 15 rokov – 4,50 € ( na činnosť spojenú so vzdelávacím poukazom 2,5 €) 

Neplatiace obce:  bez  zmluvy medzi mestom Námestovo a príslušnou obcou 

- do 15 rokov – 5 € ( na činnosť spojenú so vzdelávacím poukazom 3 €) 

Študenti           -      5 € ( na činnosť spojenú so vzdelávacím poukazom 3 € ) 

Dospelí             -      8 € 

Dospelí ZŤP     -      3,50 € 

  Riaditeľ školy, školského zariadenia môže vo vnútornom predpise zvýšiť výšku príspevku podľa 

náročnosti záujmového útvaru do výšky 15%  sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa 

podľa § 2 písm. c) zák. č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.  

                                                           

sa nahrádza novým znením: 

(3) Mesto Námestovo určuje minimálnu výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu žiaka na 

čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ nasledovne: 

 

Námestovo:    -    do 15 rokov – 3,50 € ( na činnosť spojenú so vzdelávacím poukazom 1,50 €) 

Platiace obce:      na základe zmluvy medzi Mestom Námestovo a príslušnou obcou 

- do 15 rokov – 4,50 € ( na činnosť spojenú so vzdelávacím poukazom 2,5 €) 



Neplatiace obce:  bez  zmluvy medzi mestom Námestovo a príslušnou obcou 

- do 15 rokov – 9 € ( na činnosť spojenú so vzdelávacím poukazom 7 €) 

Študenti           -      5 € ( na činnosť spojenú so vzdelávacím poukazom 3 € ) 

Dospelí             -      9 € 

Dospelí ZŤP     -      3,50 € 

  Riaditeľ školy, školského zariadenia môže vo vnútornom predpise zvýšiť výšku príspevku podľa 

náročnosti záujmového útvaru do výšky 15%  sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa 

podľa § 2 písm. c) zák. č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.  

 

Čl. 8 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

sa dopĺňa o ods 15) 

15) Zmena č. 10 tohto VZN bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Námestove dňa 10.11.2021 a 

účinnosť nadobúda od 1. januára 2022 

   

 

 

        

             Milan Hubík 

            primátor mesta 

 

 

Táto zmena všeobecne záväzného nariadenia mesta Námestovo č. 3/2008, ktorým sa schvaľuje výška 

príspevkov v základných školách a školských zariadeniach: 

a) bolo vyvesené na úradnej tabuli Mestského úradu Námestovo pred zasadnutím Mestského 

zastupiteľstva dňa 22.10.2021, 

b) bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Námestovo č............... zo dňa 

10.11.2021, 

c) bolo zvesené z úradnej tabule po schválení Mestským zastupiteľstvom dňa.................. 

d) vyhlásené dňa .................... jeho vyvesením na úradnej tabuli mesta Námestovo, 

e) nadobúda účinnosť dňa 01.01.2022 


