Všeobecne záväzné nariadenie

mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

č. 1/2011
zo dňa 8. 11. 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vrakuňa
č. 4/2008 zo dňa 09.09.2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vrakuňa podľa § 15 ods. 2 písm. a)
zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 6 zákona Slovenskej národnej rady
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s článkom 38
a článkom 64 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, na základe § 6 ods. 24
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v spojitosti s § 114 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom
Národnej rady Slovenskej republiky č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo
na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Čl. 1
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa
č. 4/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole sa mení a dopĺňa takto:
§ 2 odsek 1. znie:
„Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 15% sumy životného minima pre
jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu 1).“
Táto suma predstavuje pre rok 2012 sumu 13 €.
Čl. II.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2012.
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