Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č.151/2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činnosti v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné
v znení neskorších predpisov

Mesto Humenné

Vyvesením návrhu Všeobecne záväzného nariadenia , ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie č.151/2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činnosti v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné v znení neskorších predpisov začína dňa
09.05.2022 plynúť 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť
zdôvodnené pripomienky k návrhu:
a) v písomnej forme na adresu:

Mestský úrad
odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Kukorelliho 34
066 28 Humenné

b) v elektronickej forme na adresu: jana.vasilcova@humenne.sk
c) ústne do zápisnice na odbore školstva, kultúry, mládeže a športu Mestského úradu v Humennom.
Lehota končí 18.05.2022

Zdôvodnenou pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť
úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky
musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí spracovateľ nariadenia prihliadať, a
to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Na pripomienky uplatnené po 10-dňovej lehote sa nemusí
prihliadať.

Príloha:
návrh všeobecne záväzného nariadenia

Mesto Humenné
Č....../2022
Mestské zastupiteľstvo v Humennom podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5 a 7, § 49 ods. 4 a 6, § 114 ods. 6 a 7, § 116
ods. 6 a 8, § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení
neskorších predpisov a doplnení niektorých predpisov sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom
nariadení (ďalej len „VZN“):

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 151/2019 O PRÍSPEVKOCH NA
ČIASTOČNÚ
ÚHRADU
NÁKLADOV ČINNOSTI V ŠKOLÁCH
A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI
MESTA HUMENNÉ V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV
II. ČASŤ

Výška príspevkov
Článok 4
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
Doterajšie znenie článku 4 sa označuje ako bod č. 1.
Článok 4 sa dopĺňa o body č. 2, 3 a 4, ktoré znejú:
2. Príspevok v materskej škole sa odpúšťa za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na základe rozhodnutia riaditeľa na viac ako
30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby preukázateľným spôsobom, po
predchádzajúcej písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase letných prázdnin,
c) ktoré nedochádzalo do materskej školy z dôvodu prerušenia prevádzky materskej školy
zapríčinenej zriaďovateľom, v tomto prípade uhrádza zákonný zástupca pomernú časť príspevku.
3. Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý záväzne prihlási dieťa počas letných prázdnin do materskej školy,
je povinný uhradiť príspevok v zmysle článku 9 ods. 1 tohto VZN.
4. Zákonný zástupca dieťaťa môže písomne požiadať zriaďovateľa o vrátenie príspevku za dieťa,
ktoré nenastúpilo do materskej školy počas letných prázdnin zo zdravotných dôvodov. Zdravotný stav
dieťaťa preukáže lekárskym potvrdením.
Článok 5
Príspevok v základnej umeleckej škole
V článku 5 sa ruší bod č. 3.
1

Článok 6
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
V článku 6 sa ruší bod č. 2. Doterajší bod č. 3 sa označuje ako bod č. 2.
Článok 7
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času
V článku 7 sa ruší bod č. 2.
IV. časť

Záverečné ustanovenia
Toto Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č.151/2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činnosti v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť
01.07.2022.

V Humennom, dňa .....................
PhDr. Ing. Miloš M e r i č k o
primátor mesta
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