Vyvesené dňa 26.11.2010
Zvesené dňa ........................
Ján Ondrejka
starosta obce

OBEC LIPTOVSKÉ SLIAČE

DODATOK č. 1/2010
k VZN č. 4/2008
o určení výšky príspevku na činnosť
školy a školského zariadenia

Dátum účinnosti:
Dátum schválenia:

1.1.2011
25.11.2010

Obecné zastupiteľstvo obce Liptovské Sliače vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 zákona č.
596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto:

Dodatku č. 1/2010 k VZN č. 4/2008
o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
VZN č. 4/2008 zo dňa 11.12.2008 sa mení nasledovne:

V § 3 sa ods. 2) nahrádza novým znením:

2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí zákonný zástupca uhrádza
v hotovosti priamo do pokladne školy alebo bezhotovostným prevodom na účet Základnej školy Jozefa
Hanulu Liptovské Sliače, číslo účtu 8338801004/5600 vedený v DEXIA banka, a.s., pobočka
Ružomberok, alebo poštovou poukážkou do 20. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

V § 4 ods. 1) sa suma 0,80 € nahrádza sumou 0,60 €
V § 4 sa ods. 2) nahrádza novým znením:
2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí zákonný zástupca uhrádza
v hotovosti priamo do pokladne školy alebo bezhotovostným prevodom na účet Základnej školy Jozefa
Hanulu Liptovské Sliače číslo účtu 8838801004/5600 vedený v DEXIA banka, a.s., pobočka
Ružomberok, alebo poštovou poukážkou do 20. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto Dodatku č.1 k VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke
obce od 8.11.2010 do 24.11.2010.
2. Tento Dodatok k VZN bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Liptovských Sliačoch dňa
25.11.2010, uznesením č. 302 / 9 / 2010.
3. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Sliačoch 3/5
väčšinou prítomných poslancov.
4. Tento Dodatok k VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke
obce od 26. 11. 2010 do 10. 12. 2010.
5. Tento Dodatok k VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2011

V Liptovských Sliačoch dňa 25.11.2010

Ján Ondrejka
starosta obce

