OBEC OČOVÁ

V súlade § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva
Dodatok č. 4

K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU č. 38/2016
o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, o poplatkoch a príspevkoch
a o zložení školskej samosprávy v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou
Očová
Návrh tohto dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu 38/2016 na pripomienkovanie
v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:
Pripomienky zasielať:
- písomne na adresu: Obec Očová, Ul. SNP 330/110, 962 23
- elektronicky na adresu: podatelna@ocova.sk
- faxom na číslo: 045/5349323
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

10.05.2017
10.05.2017
10.05.2017
25.05.2017

26.05.2017

Schválený dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu
Na rokovaní OZ obce dňa:
Zverejnené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňa:

29. 05. 2017
30. 05. 2017
01.09.2017

PhDr. Ján Senko
starosta obce

Dodatok č.4
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 38/2016
o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, o poplatkoch a príspevkoch
a o zložení školskej samosprávy v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou
Očová
v časti II. Poplatky a príspevky v školách a školských zariadeniach
v § 4 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a základnej umeleckej
škole
dodatkom č. 1 sa mení výška poplatku nasledovne:
3) Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium:
hudobný odbor – prípravné štúdium
hudobný odbor – základné štúdium
tanečný odbor – prípravné štúdium
tanečný odbor – základné štúdium
výtvarný odbor – prípravné štúdium
výtvarný odbor – základné štúdium

6,00 Eurá
6,00 Eurá
5,00 Eurá
5,00 Eurá
5,00 Eurá
5,00 Eurá

Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce Očová č. 38/2016 v znení
dodatkov 1 až 3 zostávajú nezmenené.

