Všeobecne záväzné nariadenie

Číslo: VZN- 1/2015

_______

Obec Čaňa
podľa ustanovení § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
ustanovení § 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení neskorších predpisov a ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čaňa č. 1/2015
o doplnení a zmene Všeobecného záväzného nariadenia Obce Čaňa č. 4/2013
v znení zmeny Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2014 o výške príspevkov na
čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čaňa

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)
Vyvesené na úradnej tabuli:
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
Dátum ukončenia pripomienkového konania:
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

03.06.2015
03.06.2015
14.06.2015

Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:

19.06.2015

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

22.06.2015

VZN nadobúda účinnosť dňom:

06.07.2015

Michal Rečka
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Čaňa podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, podľa príslušných
ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších
zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.
Čl. 1.
Predmet zmeny
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013, ktoré bolo zmenené Všeobecne záväzným nariadením
č. 3/2014 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čaňa sa mení takto:
1. Vypúšťa sa pôvodné znenie v § 4 ods.2 a nahrádza sa novým nasledovne:
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času zriadeného obcou
prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 1,00 € za každý záujmový útvar, ktorý
žiak navštevuje.
Čl. 2
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Čani
uznesením č. 68/2015 zo dňa 19.06.2015.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 06.07.2015

Michal Rečka
starosta obce

