Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Slaná, na základe samostatnej pôsobnosti podľa
článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 ods. 3 a § 6 ods. 1 prvá a druhá
veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so
zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorým sa dopĺňa
zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov vydáva

DODATOK č.1/2020 k
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU
(Ďalej len VZN)
Č. 1/2019
O mieste a čase zápisu do základnej školy s materskou školou a o výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských
zariadení

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Nižná Slaná dňa:
Návrh VZN zvesený z úradnej tabule v obci Nižná Slaná dňa:
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Nižná Slaná dňa:
VZN zvesené z úradnej tabule v obci Nižná Slaná dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňa:

Čl. 1

19.06.2020
06..07.2020
31.07.2020
..........2020
01.04.2020

Predmet úpravy
Týmto Dodatkom č. 1/2020 k VZN č. 1/ 2019 sa určujú pre školu a školské zariadenia
zriadené obcou na jej území podmienky pre zápis detí a určenie výšky mesačného príspevku
za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí a na čiastočnú úhradu
nákladov v školskej jedálni.
Sa doplňuje do Článku 3 a Článku 4 k VZN č.1/2019 nasledovné znenie:

Čl. 2
Osobitné ustanovenie
1. Toto osobitné ustanovenie platí počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo
výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Obec Nižná Slaná ako
zriaďovateľ ruší príspevkovú povinnosť v zmysle ustanovení tohto VZN na dobu trvania
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti
s ochorením COVID-19 a to za dni, počas ktorých bude prerušené vyučovanie v školách a bude
prerušená prevádzka školských zariadení, t. j. výška príspevkov počas uvedeného obdobia
predstavuje 0,00 €.
Čl. 3
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Tento Dodatok č.1/2020 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2019 o mieste a čase
zápisu do Základnej školy s materskou školou a o výške mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu výdavkov škôl a školských zariadení schválilo obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa
30.07.2020, uznesením č. 3/2/2020.
2. Tento Dodatok č.1/2020 k VZN č.1/2019 nadobúda účinnosť od 1.4.2020

Tibor Jerga
starosta obce

