Dodatok č.1,
ktorým sa mení a dopĺňa
VŠEOBECNO ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.2/2014
o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vrbov
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbove 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. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto dodatku, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN obce Vrbov 2/2014.
Týmto dodatkom
1. sa mení VZN § 3 v bode č. 1: „ Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
školského klubu detí zriadeného obcou prispieva zákonný zástupca žiaka sumou 2 € za
kalendárny mesiac.“
2. sa mení VZN § 5 v bode č.1: „ Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou centra voľného času pre žiakov základných škôl, ktorí odovzdajú centru voľného
času vzdelávací poukaz a navštevujú dva a viac krúžkov, sa určuje nasledovne: za tretí a viac
krúžkov bude výška príspevku 5,-€ za každý krúžok na celý školský rok. Pre žiakov MŠ,
ktoré pôsobia na vysunutých pracoviskách v obciach, s ktorými obec Vrbov nemá vytvorenú
dohodu o príspevku na činnosť CVČ sa určuje poplatok 5€ na školský rok za každý krúžok.“
3. Ostatné ustanovenia VZN č.2/2014 ostávajú nezmenené.
4. Na tomto dodatku k VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Vrbove na svojom
zasadnutí dňa ________________ uznesením č. ____________ .
5. Tento dodatok k VZN nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Obecným zastupiteľstvom
vo Vrbove a jeho vyvesením na úradnej tabuli obce.
6. Tento dodatok k VZN nadobúda účinnosť dňa ____________ .
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