
Mesto Liptovský Mikuláš podľa ustanovenia 5 6 ods. 1 a 511 ods. 4 písm. g) zákona
Č. 369/l 990 Zb. o obecnom zriadení v zneni neskoršich predpisov a podia 5 28 ods.
5, 549 ods. 4, 5114 ods. 6, 5 116 ods. 6, 5140 ods. 10 a 5141 ods. 6 zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a O zmene a doplnení
niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov (d‘alej ako „školský zákon‘) vydáva
toto

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš
Č. 6120201VZN,

ktorýrn sa mení a dopÍňa Všeobecne závázné nariadenie Č. IOI2OI7NZN,
o určení výšky príspevku na Čiastočnú úhradu nákladov v školách
a v školských zariadeniach a o prijímaní dieťat‘a do materskej školy, o zápise
diet‘aťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v znení VZN
Č. 8120191VZN zo dňa 20. 06. 2019 (účinnosť od 01. 09. 2019)

Čl.1
Všeobecne závázné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 10/2O17NZN,

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských
zariadeniach a o prijímaní dieťaťa do rnaterskej školy, o zápise dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole (d‘aiej len „nariadenie“) v znení VZN Č.
8/2O19NZN zo dňa 20. 06. 2019 sa mení a doplňa nasledovne:

1. Za článok 7 sa vkladá nový článok 8, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Článok 8
OSOBITNÉ USTANOVENIA

(1) Ak je počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu aiebo
výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorenim COVID-19
prerušená prevádzka školských zariadení a/alebo je prerušené vyučovanie
v školách, je výška príspevkov určených v tomto nariadení počnúc dňom 1.
4. 2020 stanovená nasledovne:

a) ak je prerušená prevádzka školských zariadení a/alebo
vyučovanie v školách počas celého kalendárneho mesiaca, je výška
určených pr(spevkov v zmysle tohto nariadenia 0,00 €‚

b) ak je prerušená prevádzka školských zariadení a/alebo
vyučovanie v školách len v niektoré dni kalendárneho mesiaca, uhrádza
zákonný zástupca alebo dospelá osoba pomernú časť určeného príspevku.

‚ —1 -07- 2020
Toto všeob. záv. nariadenio bole seno dna

ĺia
Podpis prinátora mesta T



Y
‚

(2) Ak je v základnej umeieckej škole v období prerušenia prevádzky
školských zariadení a/alebo prerušenia vyučovania v školách zabezpečené
dištančné vzdelávanie, uhrádza zákonný zástupca žiaka a dospelá osoba
pinů výšku určeného príspevku.‘

2. Pövociný článok B sa označuje ako článok 9

ČL2
1. Mestské zastupitelstvo v Liptovskom Mikuláši sa

záväznom nariadení dňa 25.06.2020.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda

úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudne účinnosť

vyvesenia na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš.
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