Obecné zastupiteľstvo v Dubovici na základe § ust. 6 ods.1 a ust. § 11 ods.4 písm.g) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ust. § 28
ods.5 zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
v y d á va

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENI E

č. 6/ 2010
o výške príspevku žiaka za pobyt v ŠKD a ŠSZČ pri Základnej škole Dubovici
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Obec Dubovica je zriaďovateľom ŠKD a ŠSZČ pri Základnej škole, Dubovica 374.
(2) Za pobyt žiaka v ŠKD a ŠSZČ pri Základnej škole zriadenej obcou prispieva zákonný
zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na jedno dieťa sumou najviac 15%
sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa zákona č. 601/2003 Z.z.
o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a Opatrenia MPSVaR o úprave súm životného minima na dané obdobie.
(3) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku mesačného príspevku za
pobyt žiaka v ŠKD a ŠSZČ a spôsob jeho úhrady.
Čl. 2
Príspevok za pobyt
(1) Príspevok za pobyt je určený na zabezpečenie prevádzkových nákladov v ŠKD a ŠSZČ,
vrátane výdavkov na nákup učebných pomôcok a školských potrieb.
(2) Príspevok za pobyt ŠKD a ŠSZČ uhrádza zákonný zástupca mesačne na jedno dieťa
sumou 1,70 €.
(3) Príspevok za pobyt ŠKD a ŠSZČ sa neuhrádza na dieťa, ak zákonný zástupca dieťaťa
písomne požiada a predloží riaditeľovi školy doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

(4) Príspevok sa uhrádza vopred do 10 – ého dňa v danom kalendárnom mesiaci
riaditeľovi Základnej školy Dubovica 374.

Čl. 3
Záverečné ustanovenia
(1)Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje všeobecné záväzné
nariadenie obce Dubovica č. 5/2008.
(2) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
Obce Dubovica.
(3) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce
Dubovica dňa 10.12.2009
(4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1.2010.
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