OBEC LOŠONEC

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 5/2020,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o určení
výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt
dieťaťa v Materskej škole v Lošonci a o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školskej jedálni

Návrh VZN zverejnený:

na úradnej tabuli obce dňa: 24.11.2020
na webovom sídle obce dňa: 24.11.2020

VZN schválené dňa:

10.12.2020

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Lošonci č.: 53/2020
Schválené VZN zverejnené dňa:

na úradnej tabuli obce dňa: 14.12.2020
na webovom sídle obce dňa: 14.12.2020

Účinnosť: 01. januára 2021

Obecné zastupiteľstvo v Lošonci na základe § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 28 ods. 5 zákona NR SR č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 5/2020

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o určení
výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt
dieťaťa v Materskej škole v Lošonci a o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školskej jedálni
Čl. II ods. 1. sa nahrádza novým znením:
„Výšku príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt
dieťaťa v Materskej škole v Lošonci zriadenej obcou Lošonec obec určuje nasledovne:
a) 15,00 EUR mesačne za jedno dieťa, ktoré má trvalý pobyt v obci Lošonec,
b) 30,00 EUR mesačne za jedno dieťa, ktoré nemá trvalý pobyt v obci Lošonec,
počas prvého roku dochádzky do materskej školy,
c) 15,00 EUR mesačne za jedno dieťa, ktoré nemá trvalý pobyt v obci Lošonec,
počas každého ďalšieho roku dochádzky do materskej školy.“
Čl. II ods. 2. sa nahrádza novým znením:
„Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza jeho zákonný zástupca do 10.
dňa príslušného kalendárneho mesiaca poštovým poukazom na účet alebo
bezhotovostným prevodom na účet č. IBAN SK59 0200 0000 0000 2372 4212.“
V Čl. V sa za ods. 6. dopĺňa ods. 7., ktorý znie:
a) Návrh VZN č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019, bol zverejnený na
úradnej tabuli obce Lošonec a na webovom sídle obce Lošonec od 24.11.2020 do
10.12.2020
b) VZN č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019, bolo prerokované
a schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Lošonci dňa 10.12.2020
uznesením č. 53/2020.
c) VZN č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 nadobúda platnosť dňom
vyvesenia na úradnej tabuli a účinnosť 1. januára 2021.
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Mgr. Juraj Rábara
starosta obce
VZN č. 5/2020
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