Dodatok č. 1

Všeobecného záväzného nariadenia OBCE PLIEŠOVCE Č. 78/2009
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Pliešovce

Obecné zastupiteľstvo v Pliešovciach v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona SNR
č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 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 v súlade s ustanovením § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 115 ods. 6 a § 140
ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov sa uznáša na tomto dodatku č. 1 všeobecne záväznom nariadení:
Mení sa znenie v druhej časti, prvý diel:

DRUHÁ ČASŤ
PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH
PRVÝ DIEL
PRÍSPEVOK ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE
§3
Vypúšťa sa:
(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu
výdavkov MŠ na jedno dieťa sumou vo výške 4,98 eur/150,- Sk za jeden mesiac bez rozdielu či je
dieťaťu poskytovaná celodenná alebo poldenná výchova a vzdelávanie.

A nahrádza sa:
(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu
výdavkov MŠ na jedno dieťa sumou vo výške 10,- € za jeden mesiac bez rozdielu či je dieťaťu
poskytovaná celodenná alebo poldenná výchova a vzdelávanie.

Ďalej sa mení znenie v druhej časti, druhý diel:

DRUHÝ DIEL
PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ
§5
Vypúšťa sa:
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný
zástupca žiaka mesačne sumou 2,23 eur/ 67,18 Sk.

A nahrádza sa:
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný
zástupca žiaka mesačne sumou 4,- €.

Ostatné časti VZN č. 78/2009 zostávajú nezmenené.

TRETIA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§9
Tento Dodatok č. 1 Všeobecného záväzného nariadenia nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho
vyvesenia na Úradnej tabuli obce Pliešovce potom, ako sa na ňom uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Pliešovciach.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Pliešovciach
dňa 27.08.2010 pod číslom uznesenia 33/2010 - OZ.

V Pliešovciach 27.augusta 2010

Vyvesené dňa: 12.08.2010
Ing. Štefan Sýkora
starosta obce

