OBEC JÁNOVCE

Výtlačok číslo: 1/1

Všeobecne záväzné nariadenie
(VZN)

Číslo nariadenia:

1/2020

ktorým sa mení a dopĺňa VZN 3/2019 o určení výšky prísp evkov
v školách a školských zariadeniach

Návrh VZN vyvesený / zvesený na úradnej tabuli a webe obce dňa:
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane):

27.11.2020 / 11.12.2020
8.12.2020

Doručené pripomienky (počet) :

0

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

-

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:

-

Dátum schválenia VZN

Číslo uznesenia

Dátum vyvesenia / zvesenia
na úradnej tabuli

DÁTUM ÚČINNOSTI

11.12.2020

33/2020

14.12.2020/29.12.2020

01.01.2021

....................................................................
Jozef Kacvinský, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce na základe ust. § 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 právnych predpisov v spojení s ust. § 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 právnych predpisov, v súlade s ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona
Slovenskej národnej rady č. 369_/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov vydáva pre územie obce Jánovce toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE JÁNOVCE
č. 1/2020
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 3/2019 o určení výšky
príspevkov v školách a školských zriadeniach.
(ďalej len „nariadenie“)

PRVÁ ČASŤ - Predmet úpravy
Vo Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2019 o určení výšky príspevkov v školách
a školských zariadeniach sa:
1. ruší znenie § 3, ods. 1, ktoré sa nahrádza novým znením:
Mesačný príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy
je: 10,00 €
Prípady, kedy sa príspevok neuhrádza určuje platná právna úprava.
2. ruší sa § 5, ods. 6.
DRUHÁ ČASŤ – Záverečné ustanovenia

1. Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce dňa 11.12.2020
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

V Jánovciach, dňa 10.12.2020

...................................................................
Jozef Kacvinský, starosta obce
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