Všeobecne záväzné nariadenie

___________ ____ Číslo: VZN- 2/2019

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

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Čaňa
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čaňa č. 4/2013
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:
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Michal Rečka
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Čaňa podľa § 6 ods. 1 a § 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 v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecnom záväznom nariadení.
§1
Úvodné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čaňa, v znení
Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2014, Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015
a Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018 sa dopĺňa takto:
1. § 5 sa dopĺňa ods. 8 v tomto znení:
"Príspevok zákonného zástupcu podľa ods. 1 písm. a) ods. 2 a 3 tohto paragrafu sa
neuhrádza za dieťa a žiaka, na ktoré bola poskytnutá dotácia na podporu výchovy k
stravovacím návykom podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ak boli splnené podmienky
podľa tohto zákona. Ak suma príspevku podľa ods. 2 a 3 tohto paragrafu je vyššia ako suma
poskytnutej dotácie, rozdiel medzi určenou výškou príspevku a sumou dotácie bude
uhradený z prostriedkov obce."
§2
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce
Čaňa uznesením č. 56 dňa 28.2.2019.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli obce.
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