D O D A T O K   č. 1

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2015
o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipovce

Obecné zastupiteľstvo Lipovce v zmysle zákona č. 369/90 Zb. v znení neskorších predpisov, ďalej podľa § 6, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
s c h v a ľ u j e
tento dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipovce v nasledovnom znení:

VZN č. 1/2015 sa mení a dopĺňa a jeho nové  znenie je nasledovné:

Článok 4 
Výška príspevku, termín a spôsob úhrady v Školskom klube detí

1.   Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu na jedného    
      žiaka sa určuje vo výške: 7,- € .
2.   Príspevok sa uhrádza vopred do piateho dňa príslušného mesiaca šekovou poukážkou,  
      alebo bankovým prevodom priamo na účet Základnej školy s Materskou školou.
3.   Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt žiaka v školskom klube sa neuhrádza  
      za žiaka v zmysle § 114 a ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon), ak zákonný          zástupca dieťaťa predloží riaditeľke ZŠ s MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.1)

Článok 4 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

Mení sa na:
Článok 5
Spoločné a záverečné ustanovenia
a dopĺňa sa nasledovne:

5.    Na dodatku č. l k VZN č. 1/2015 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Lipovciach dňa     
       10.06.2016, uznesenie č. 7/2 – 6/2016.

6.    Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 01.09.2016

V Lipovciach, dňa 23.05.2016                     
                        							Mgr. Peter Miženko
									       starosta obce	

Návrh Dodatku k VZN vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce dňa: 23.05.2016
Návrh Dodatku k VZN zvesený z úradnej tabule obce dňa: 09.06.2016
Schválený Dodatok k VZN uznesením č. 7/2 – 6/2016 zo dňa 10.06.2016 vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 13.06.2016.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1) Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov   znení neskorších predpisov


