Všeobecne záväzné nariadenie

Číslo: VZN - 5/2020

Návrh
Obec Čaňa
podľa § 6 ods. 1 a podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa príslušných ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Čaňa
ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čaňa č. 3/2019
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:

27.07.2020
27.07.2020
06.08.2020

Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

Michal Rečka
starosta obce
Dôvodová správa
Dôvodom predloženého návrhu úpravy výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich
s činnosťou školského klubu detí je objem finančných prostriedkov z podielových daní, ktorý
nepostačuje na pokrytie prevádzkových nákladov ŠKD, navýšenie mzdových prostriedkov
pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení a navýšenie cien
služieb a tovarov. Zriaďovateľ má zároveň na zreteli optimálnu ekonomickú záťaž zákonných
zástupcov žiakov. Navrhovanou zmenou výšky poplatku z 5 € na 15 € na mesiac za každého žiaka
navštevujúceho školský klub detí chce zriaďovateľ čiastočne znížiť doplatok obce na skutočné
náklady na prevádzku tohto školského zariadenia.

Čl. I
Úvodné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čaňa sa mení nasledovne:
1. V § 3 odsek 2 sa ruší pôvodné znenie a nahrádza sa novým znením nasledovne:
„ 2. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného
obcou prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 15,00 €. “
Čl. II
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Čaňa
uznesením č. .............. zo dňa ................... .
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli obce.

Michal Rečka
starosta obce

Obec Čaňa
Obecný úrad Čaňa, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa

OZNÁMENIE
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Čaňa č. 5/2020
Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle § 6 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení zmien a doplnkov uplatniť pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Čaňa č.5/2020 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čaňa

-

v písomnej forme na adresu: Obecný úrad
Osloboditeľov 22
044 14 ČAŇA
alebo

-

ústne do zápisnice na obecnom úrade v Čani v úradných hodinách.

Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu,
vypustenie alebo spresnenie pôvodného návrhu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju
predkladá. Inak navrhovateľ všeobecne záväzného nariadenia nemusí na pripomienky
prihliadať.
Dátum zverejnenia:

27.07.2020

Termín na uplatnenie pripomienok:

od 27.07.2020 do 06.08.2020

