DODATOK č. 2/2015
ktorým sa mení a dopĺňa

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Hrabkov

Účinnosť od:

č. 3/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy
a školského zariadenia

01.09.2015

Návrh dodatku vyvesený na úradnej tabuli v obci HRABKOV dňa: 10.08.2015
Dodatok vyvesený na úradnej tabuli v obci HRABKOV dňa: 29.08.2015
Dodatok nadobúda účinnosť dňa: 01.09.2015

Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods.
1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods.
2 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 v zmysle § 28 ods. 5, § 114 ods.
6, § 115 ods. 5, § 140 ods. 9, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto:
Čl. I
§ 2 Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou zákonný zástupca prispieva na
čiastnočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 8,00 Є.
2. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza v hotovosti priamo
do pokladne ZŠ s MŠ a to do 25. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
Čl. II
(1) Na tomto Dodatku sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove dňa 28.08.2015,
uznesením č. 80/2015.
(2) Tento Dodatok č. 2/2015 k VZN Obce Hrabkov č. 3/2012 o určení výšky príspevku na
činnosť školy a školského zariadenia v obci Hrabkov nadobúda účinnosť dňom 01.09.2015

V Hrabkove 28.08.2015

Jaroslav Hovančák v. r.
starosta obce

