Obec Gôtovany vo veciach plnenia úlohy štátnej správy v zmysle § 6 a §11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods. 5 zákona
č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov neskorších predpisov a v zmysle § 6 ods. 24 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 vydáva tento dodatok:

Dodatok č. 1
K Všeobecne záväznému nariadeniu obce Gôtovany č. 2/2013 o určení výšky mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.
§2
VÝŠKA PRÍSPEVKU
zmena
Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy v súlade s § 28 ods. 6 školského zákona mesačne za jedno dieťa v
sume 23,00 €.

Spoločné a záverečné ustanovenie

1. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2013 o určení výšky mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole bol zverejnený
vyvesením na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce a CUET od 27.11.2020
do 13.12.2020
2. Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 27.11.2020
3. Dátum ukončenia pripomienkového konania: 7.12.2020
4. Adresa na pripomienkové konanie – pripomienky:
- písomne: Obec Gôtovany, Gôtovany 45, 032 14 Ľubeľa
- mail: ougotovany@alconet.sk
- elektronicky: slovensko.sk
5. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu dodatku č. 1 k VZN 2/2013 uskutočnené dňa:
8.12.2020
6. Návrh tohto Dodatku č. 1 k VZN 2/2013 bol prerokovaný Obecným zastupiteľstvom
v Gôtovanoch na zasadnutí dňa 16.12.20201
7. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2013 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Gôtovanoch
dňa 16.12.2020 Uznesením č. 147
8. Tento Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2013 bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli obce
a na internetovej stránke obce od 17.12.2020 do 2.1.2020

Tento Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2013 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021.

v.z.
Jozef Cút
starosta obce

