Starostka obce Brezina
sp. zn.: 333/2015

V Brezina, dňa: 11.9.2015

Pozvánka
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva obce
Brezina, ktoré sa uskutoční dňa 16.9.2015 o 16,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v
Brezine, s týmto navrhovaným programom:

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice.
Návrh dodatku k VZN č. 3/2013
Návrh dodatku k VZN č. 2/2015
Rôzne
Záver

Magdaléna Balogová v.r.
starostka obce

Príloha č.1: Návrh - Dodatok č. 1 VŠEOBECNE ZÁVAZNÉHO NARIADENIA O
OBECNÝCH POPLATKOCH č. 2/2015
VZN o obecných poplatkoch § 3 sa mení a dopĺňa takto:
5.

Finančná náhrada za používanie športových potrieb a zariadení a využitie
multifunčného ihriska:

posilňovňa 2 hodiny: občan s TP ….................................................1,50 EUR
cudzí.................................................................. 3,- EUR
permanetka cudzí 10 vstupov..............................................................20,- EUR
permanentka občan s TP 10 vstupov

12,- EUR

6. Finančná náhrada za kolkovú dráhu, využitie miestnosti Kolkáreň a altánku
altánok: občan obce s TP ….................................................................5,- EUR
cudzí.......................................................................................10,- EUR
Príloha č. 2: Návrh - Dodatok č. 1 VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉHO NARIADENIA
č. 3/2013 VZN o
1. o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,
2. o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
3. o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
4. o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa za pobyt v ŠKD
sa mení a dopĺňa takto:
Vypúšťa sa:
•

článok 1 bod 2) a to text:

Školský klub detí Brezina ako súčasť Základnej školy Brezová 138/21, Brezina
•

článok 2 bod 4)

•

článok 3 bod 4)

Mení sa:
•

článok 3 bod 2) a to text:

Za pobyt dieťaťa v Materskej škole Brezová 260/34, Brezina prispieva zákonný zástupca na
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumu 7,- EUR.

