OBEC Tekovské Nemce, Tekovská 405/4, Tekovské Nemce 966 54
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2022
O výške príspevku za pobyt dieťaťa v školskom klube detí pri ZŠ s MŠ
v Tekovských Nemciach
Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
25.05.2022
Vyvesený na úradnej tabuli dňa:
Zverejnený na webovom sídle obce a na elektronickej úradnej
tabuli obce dňa :

25.05.2022

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

26.05.2022

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:

04.05.2022

Pripomienky zasielať
- písomne na adresu: Obecný úrad Tekovské Nemce, Tekovská 405/4, 966 54 Tekovské Nemce
- elektronicky na adresu: podatelna@tekovske-nemce.sk
- ústne do zápisnice na : Obecný úrad Tekovské Nemce, Tekovská 405/4, 966 54 Tekovské
Nemce

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
Vyhodnotenie pripomienok doručené poslancom dňa:
Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní OZ dňa: 13.06. 2022 schválené uznesením č.

21/22

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

14. 06.2022

VZN nadobúda účinnosť dňom:

01.09. 2022
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Obec Tekovské Nemce podľa § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369 /1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a §114 ods.3 zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Tekovské Nemce
č. 4/2022
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v školskom klube detí
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Toto Všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN) upravuje pôsobnosť obce Tekovské
Nemce , ktorá rozhoduje o výške príspevku zákonného zástupcu za pobyt žiaka v školskom
klube detí.
Článok 2
Platiteľ príspevku a výška príspevku
V súlade s § 114 ods. 4 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prispieva zákonný zástupca žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí pri ZŠ mesačne sumou vo
výške 5,- EUR
Článok 3
Úhrada príspevku
Príspevok na úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí sa uhrádza vopred
do 10 dňa príslušného kalendárneho mesiaca , ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu , za
ktorý sa príspevok uhrádza.
Článok 4
Oslobodenie od platenia príspevku
Ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej
sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu
Článok 5
Záverečné ustanovenia
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Tekovské Nemce č.7/2017 zo dňa 14.12.2017 o určení výšky finančných
príspevkov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách
a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Tekovské Nemce
Ing. Erika Valkovičová
starostka obce
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