Obec Liptovský Trnovec v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods.4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 28 ods. 5 a § 140
ods. 10 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „školský zákon“),
vydáva tento:

Dodatok č. 1 (návrh)
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Liptovský Trnovec č. 01/2021 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni
pri materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Liptovský Trnovec
Mení a dopĺňa sa nasledovne:

Článok 2
PRÍSPEVOK ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE
1.

2.
3.

Zriaďovateľ v zmysle § 28 ods.5 školského zákona určuje výšku mesačného príspevku
zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liptovský Trnovec. Príspevok je určený na
zabezpečenie prevádzkových nákladov materskej školy, a to najmä na úhradu výdavkov
za energie /elektrina, plyn/, nákup učebných pomôcok a školských potrieb.
Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne na jedno dieťa sumou 25,00 EUR, okrem
prípadov uvedených v odseku 6 tohto článku.
Tento príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca bezhotovostne
na účet zriaďovateľa – obce Liptovský Trnovec na bankový účet Prima banka Slovensko,
a. s. pobočka Liptovský Mikuláš:
IBAN SK56 5600 0000 0081 0712 9003
- variabilný symbol: RRRRMM, /RRRR – rok, MM – mesiac na ktorý sa príspevok
uhrádza, do poznámky platby napíše zákonný zástupca meno dieťaťa /poprípade
pridelený kód od zriaďovateľa/.

Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto Dodatku č. 1 k VZN č.01/2021 určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
materskej škole a v školskej jedálni pri materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Liptovský
Trnovec bol zverejnený na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce a CUET od 28.07.2022 do
.......................
2. Dátum začiatku lehoty na pripomienkované konanie: 01.08.2022
3. Dátum ukončenia pripomienkového konania: 15.08.2022
4. Adresa na pripomienkované konanie – pripomienky:
- písomne: Obec Liptovský Trnovec, Liptovský Trnovec 160, 031 01 Liptovský Trnovec
- e-mail: trnovec@alconet.sk , ekonomikalt@alconet.sk
- elektronicky: www.slovensko.sk

5. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Dodatku č. 1 k VZN č.01/2021 bolo uskutočnené dňa
.....................
6. Tento návrh Dodatku č. 1 k VZN č.01/2021 bol prerokovaný Obecným zastupiteľstvom v Liptovskom
Trnovci dňa ..................
7. Dodatok č. 1 k VZN č.01/2021 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Liptovskom Trnovci dňa
................. Uznesením č. xxx/2022
8. Tento Dodatok č. 1 k VZN č.01/2021 nadobúda účinnosť dňom .............2022

........................................................
Ing. Karol Maťko
starosta obce Liptovský Trnovec

