
 
OBEC BRUSNO 

 
      NÁVRH 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 
všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č. 4/2019 z 08.08.2019 

o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia  

 

 

Návrh VZN vyvesený dňa:     24.07.2020                  

VZN prerokované schválené dňa:           

VZN zverejnené dňa:                                 

VZN nadobúda účinnosť dňom:           15. dňom od jeho vyhlásenia 

 

Obecné  zastupiteľstvo   Obce  Brusno sa  podľa  ust.  §  6 ods. 1  zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 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 a v zmysle 

§ 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uznieslo na 

tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

§ 4 

VÝŠKA MESAČNÉHO PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV NA ČINNOSTI CENTRA 

VOĽNÉHO ČASU 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č. 4/2019 o určení výšky 

príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v platnom znení (ďalej aj len ako 

„VZN“), sa mení a dopĺňa nasledovne: 

1. Znenie §4 ods. 3 VZN sa v celom rozsahu nahrádza novým znením tohto 

ustanovenia, a to v nasledujúcom znení: 

 

3) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času 

zákonný zástupca a dospelá osoba uhrádza poštovou poukážkou alebo 

bezhotovostným prevodom na účet školy SK63 0200 0000 0016 6693 6053 

vedený vo VÚB, a.s. pobočka Banská Bystrica do 10. dňa v príslušnom 

kalendárnom mesiaci. 

 

 

 



 

§7  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Ostatné ustanovenia VZN č. 4/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy 

a školského zariadenia, ktoré nie sú menené alebo dopĺňané  týmto všeobecne 

záväzným nariadením č. 4/2020 ostávajú v platnosti v znení predchádzajúcich 

zmien a doplnkov. 

 

V obci Brusno, dňa .................................… 

 

 

 

 

 

          

        ……………………….. 

           Ing. Jozef Šimeček 

              starosta obce 

 

 

 

 

 

 


