Všeobecné záväzné nariadenie

Číslo: VZN - 6/2015

OBEC SEŇA
v súlade s ustanoveniami čl. 68 a 71 Ústavy SR, s ustanovením § 6, ods.1 zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov

vydáva

„n á v r h“
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA obce Seňa

č.6/2015
o zmene a doplnení VZN obce Seňa číslo 2/2008
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov
v materskej škole a v školských účelových a výchovno – vzdelávacích
zariadeniach zriadených obcou Seňa.

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

20.8.2015
21.8.2015
2.9.2015
............

Schválené všeobecne záväzné nariadenie:
Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyvesenia.

.........2015
.........2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Seňa podľa § 11, ods. 4 písm. g), zák.
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“).

§1
Účel
Toto nariadenie mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Seňa č.2/2008 v súlade
s platnou právnou úpravou.

§2
Predmet
Všeobecne záväzného nariadenia obce Seňa č. 2/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevkov na čiastočnú
úhradu výdavkov v materskej škole a v školských účelových a výchovno – vzdelávacích
zariadeniach zriadených obcou Seňa sa mení a dopĺňa takto:
1). § 3 odsek 1 znie:

a)
b)
c)
d)

„(1) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v záväznosti na finančné pásma
nákladov na nákup potravín na jedlo vydaných MŠ SR sa určujú od 1.9.2015 takto:
Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole
1,19 €
Zákonný zástupca žiaka na I. stupňa základnej školy
1,01 €
Zákonný zástupca žiaka II. stupňa základnej školy
1,09 €
Dospelý stravník
1,19 €.

2). V § 3 odsek 2 sa dopĺňa druha veta v znení:
„Úhrada príspevku za mesiac september 2015 je vopred do 20.9.2015.“

§3
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo miestnej samosprávy obce Seňa sa uznieslo na tomto nariadení dňa
03.09.2015.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyvesenia.

starostka obce

Obec Seňa.

OZNÁMENIE
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Seňa č. 6/2015.

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 Seňa číslo 6/2015 (ďalej len VZN )
v písomnej forme na adresu: Obecný úrad Seňa.
PSČ 044 58
alebo
-

-

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

Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to
doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť
zrejme, kto ju predkladá. Inak navrhovateľ VZN nemusí na pripomienky prihliadať.

Dátum zverejnenia VZN : 20.8.2015

Termín na uplatnenie pripomienok k VZN :

od 21.8.2015 do 2.9.2015

-----------------Starostka obce

