VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MAJCICHOV
č. 04/2019,
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2019, ktorým sa určujú výšky
príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Majcichov
Obecné zastupiteľstvo obce Majcichov na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67
a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a podľa ods. 3 písm. h) a § 6 ods.
1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so
zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorým sa dopĺňa
zákon NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie
Čl. 1
Predmet úpravy
Týmto VZN sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 3/2019, ktorým sa
určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Majcichov nasledovne:
1. V článku 2, §2, odsek 2, 3 sa text nahrádza nových textom, ktorý znie:
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole vo veku nad 3 roky sa určuje vo výške:
15,00 eur/ mesiac za jedno dieťa v celodennej prevádzke
8,00 eur/ mesiac za jedno dieťa v poldennej prevádzke
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole vo veku do 3 rokov sa určuje vo výške:
50,00 eur/ mesiac za jedno dieťa v celodennej prevádzke
25,00 eur/ mesiac za jedno dieťa v poldennej prevádzke
Za dieťa do 3 rokov sa považuje dieťa do dovŕšenia 3 rokov v danom mesiaci, za ktorý
sa poplatok uhrádza. S účinnosťou od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, po dovŕšení
3 rokov veku dieťaťa, zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov podľa § 2 ods. 2.
2. Ostatné ustanovenia VZN č. 3/2019 zostávajú v platnosti tak ako boli prijaté.
Čl. 2
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Majcichove dňa 22. augusta 2019 ako uznesenie č.41/2019.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia.
Ing. Tibor Marek, v.r.
starosta obce Majcichov
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