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Dodatok č. 1 

 k Všeobecne záväznému  nariadeniu mesta Šurany 

č.  3/2019 o  výške príspevkov  na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany. 

 

     Mestské zastupiteľstvo Šurany /ďalej len MsZ/ v súlade s § 6 a § 11, ods.4, písm. g/ zákona 

č.369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6, ods. 24 zákona 

č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   a § 28 ods.5, § 49 ods.4, § 114 ods.6, §116 

ods.6, § 140 ods.10 a §141 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 sa uznieslo na 

tomto  dodatku k všeobecne záväznému  nariadeniu:  

 

Text VZN č. 3/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany sa dopĺňa o § 6a, ktorý znie: 

§ 6a 

Osobitné ustanovenia 

 

Počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného 

vládou Slovenskej republiky: Mesto Šurany ako zriaďovateľ ruší príspevkovú povinnosť v 

zmysle ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia na dobu trvania mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného vládou SR a to za dni, počas ktorých 

bude prerušené vyučovanie v základnej škole a bude prerušená prevádzka v školských 

zariadeniach, t.j. výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov činnosti školského klubu detí,  

výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách a výška príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v centre voľného času, v zmysle tohto všeobecne 

záväzného nariadenia počas uvedeného obdobia predstavuje sumu 0,00 eur.  

 

 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému naradeniu mesta Šurany č. 3/2019 o výške 

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany bol schválený uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch č.  13/2020-Z, bod  XII,  dňa 18.6.2020. 

2.  Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šurany č. 3/2019 o výške 

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany bolo po schválení vyvesené na úradnej tabuli 

mesta Šurany a zverejnené na webovom sídle mesta Šurany www.surany.sk dňa 23.6.2020 

Účinnosť nadobúda 15-tym dňom  od vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
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