DODATOK č. 1
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU

Číslo: Dodatok č. 1
k VZN – 4/2019

Obec NOVOŤ

DODATOK č. 1
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU
Číslo: 4/2019
o určení výšky finančných príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka
na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školských
zariadeniach a nákladov spojených so stravovaním v zariadení školského
stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Novoť

Návrh dodatku vyvesený na úradnej tabuli obce Novoť dňa:

08.07.2020

Dátum zvesenia návrhu dodatku:

14.08.2020

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

08.07.2020

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:

20.07.2020

Pripomienky zasielať:
- písomne na adresu: Obec Novoť, Obecný úrad č. 285, 029 55 Novoť
- elektronicky na adresu: obec@novot.sk
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu dodatku uskutočnené dňa:

14.08.2020

Schválený dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu ( ďalej len VZN) č. 4/2019
Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:
14.08.2020
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce Novoť dňa:

18.08.2020

Dodatok nadobúda účinnosť dňom:

02.09.2020

Obecné zastupiteľstvo obce Novoť v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 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 ustanovením § 28 ods. 5 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. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019 o určení výšky finančných príspevkov zákonného
zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školských
zariadeniach a nákladov spojených so stravovaním v zariadení školského stravovania
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Novoť
schváleného Obecným zastupiteľstvom obce Novoť dňa 26.06.2019
Čl. 1
Predmet dodatku
Týmto dodatkom sa VZN č. 4/2019 mení v § 4 nasledovne:
ods. 3: Pôvodný text:
Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ sa neuhrádza za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej
školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená
závažnými dôvodmi zriaďovateľa; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
určeného mesačného príspevku vo výške 3,00 EUR/týždeň.
sa ruší a nahrádza sa novým textom:
Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ sa neuhrádza za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej
školy v čase letných školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená
závažnými dôvodmi zriaďovateľa; s výnimkou prihlásenia dieťaťa do MŠ v čase letných školských
prázdnin.
ods. 4: Pôvodný text:
Za týždeň dochádzky do MŠ sa na účely platenia príspevku podľa § 4 ods. 3 považuje každý aj začatý
týždeň.
sa ruší.
Ostatné ustanovenia VZN č. 4/2019 ostávajú nezmenené.
Čl. 2
Záverečné ustanovenia
1) Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 nadobúda účinnosť 02.09.2020
Mgr. Radoslav Kozák, PhD.
starosta obce

