OBEC Ž I T A V A N Y

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Žitavany
číslo 4/2019
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, spojených s činnosťou
Školského klubu detí pri ZŠ J. V. Šimka v Žitavanoch

Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 87/2019 dňa 28.11.2019
Vyvesené na úradnej tabuli od 29.11.2019 do 14.12.2019
Účinnosť od 01.01.2020

Obec Žitavany na základe ustanovenia § 4 ods. 1, § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 140
ods. 10 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 č. 4/2019
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, spojených s činnosťou
Školského klubu detí pri ZŠ J. V. Šimka v Žitavanoch.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku mesačného príspevku
zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
(ďalej len ŠKD).
2. Toto nariadenie je záväzné pre všetkých zákonných zástupcov, ktorých dieťa navštevuje
Školský klub detí pri Základnej škole J. V. Šimka v Žitavanoch, Šimkova 40.
Článok 2
Výška príspevku, termín a spôsob úhrady v ŠKD
1. Obec Žitavany určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou ŠKD:
a) sumu 5,00 € za každé dieťa navštevujúce ŠKD, okrem detí uvedených v bode b,
b) sumu 2,50 € za každé dieťa, ktorého zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
2. Termín a spôsob úhrady príspevku: do 15. dňa v danom mesiaci v hotovosti do pokladne
ZŠ.
Článok 3
Zrušovacie ustanovenie
1. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Žitavany o príspevku zákonného
zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí
pri ZŠ J. V. Šimka č. 1/2008, účinné od 1. 1. 2009.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto VZN obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch na svojom 10.
zasadnutí dňa 28.11.2019 a nadobúda účinnosť 01.01.2020.
2. VZN bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na obecnom úrade v
Žitavanoch a na internetovej stránke obce.
Mgr. Edita Grzybová, v. r.
starostka obce

