Dodatok č. 1/2021 k VZN Mesta Svit č. 6/2020
platnosť: od 26.03.2021
účinnosť: od 10.04.2021

Dodatok
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2020
o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených
Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej
dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit
č. 1/2021
Mestské zastupiteľstvo mesta Svit v zmysle § 6, § 11 ods. 4) písm. g) a § 12 ods. 7) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 20 ods. 3 písm. a), § 28
ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákonom č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení v znení neskorších predpisov
vydáva tento
Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Svit
(ďalej len „Dodatok“)
Článok 1
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 6/2020 o určení výšky mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise
detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit zo dňa
25.06.2020 v znení jeho Dodatku č. 1/2021 zo dňa 25.02.2021 sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 2, sa § 2 mení a znie:
„§2
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
Za pobyt dieťaťa v materských školách uvedených v § 1 ods. 3. písm. aa) tohto VZN prispieva
zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne takto:
Za pobyt dieťaťa s celodennou alebo poldennou výchovnou starostlivosťou sumou
Ostatný text VZN ostáva nezmenený v platnosti.
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18,00 €“

Článok 2
1. Tento dodatok bol vyvesený na pripomienkovanie dňa 03.03.2021 a zvesený dňa 25.03.2021.
2. Tento dodatok schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Svit na svojom zasadnutí dňa 25.03.2021
uznesením č. 39/2021.
Článok 3
Tento Dodatok nadobúda účinnosť 10. aprílom 2020.
Vo Svite dňa 26.03.2021
Ing. Dáša Vojsovičová, v.r.
primátorka mesta Svit

Doložky :
1. Uvedený návrh tohto dodatku všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na
pripomienkovanie na úradnej tabuli mesta:
dňa : 03.03.2021

pečiatka

podpis: ..................................

2. Uvedený dodatok všeobecne záväzného nariadenia bolo po jeho schválení mestským
zastupiteľstvom vyvesený (publikovaný) na úradnej tabuli mesta :
dňa : 26.03.2021

pečiatka

podpis: .................................

3. Uvedený dodatok všeobecne záväzného nariadenia bol zvesený z úradnej tabule mesta :
dňa : 12.04.2021

pečiatka

podpis: ...................................

4. Uvedený dodatok všeobecne záväzného nariadenia nadobudol účinnosť
dňa : 10.04.2021

pečiatka

podpis: ...................................
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