
 

Dodatok  č. 2 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č.6/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v 

 materskej škole, ŠKD a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na 
čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 
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Obec Častkov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 28 ods. 5, § 114 ods.6, § 

116 ods.6,  § 140 ods. 9 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva   

Dodatok  č. 2 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č.6/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v 

 materskej škole, ŠKD a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na 
čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 

ktorým sa upravuje Všeobecne záväzné nariadenie takto: 

 

Čl. I 
 

1.  V časti čl.1 Úvodné ustanovenia, v bode 3.3. sa mení: 

Obec Častkov určuje výšku príspevku na stravovanie  v školskej jedálni na stravníka 

a jedlo v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení nasledovne: 

2.finančné pásmo 

Stravníci od 2 – do 6 rokov    Desiata   Obed     Olovrant   Spolu € 

       0,36        0,85          0,24          1,45 

 

(slovom: jedno euro 45 centov za jedno dieťa denne) 

Stravníci od 6 – 11 rokov    Desiata   Obed     Olovrant   Spolu € 

            1,15   1,15 

(slovom: jedno euro 15 centov za jedného žiaka denne) 

Stravníci – zamestnanci    Desiata   Obed     Olovrant   Spolu € 

            1,45   1,45 

(slovom: jedno euro 45 centov za jednu osobu denne) 

 

V bode 3.6. sa mení nasledovne: 

Neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť do 7:15 hodiny príslušného dňa vedúcej školskej 

jedálne. Neúčasť na stravovaní sa zohľadní v najbližšom mesiaci.  

 
 

Čl. II 

 

1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č.6/2011 a dodatku č.1 o výške 

príspevku za pobyt dieťaťa v  materskej škole, ŠKD a o výške príspevku zákonného zástupcu 

dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 

ostávajú nezmenené v platnosti.  

  
2. Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2011 a k dodatku č.1  o výške príspevku za pobyt dieťaťa v 

 materskej škole, ŠKD a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú 

úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni  bol schválený Obecným 

zastupiteľstvom dňa xxxx, uznesením č. xx. Nadobúda účinnosť  15 dňom po jeho zverejnení na 

úradnej tabuli a internetovej stránke obce.   

  

                               Mgr.Eva Černeková 

                                           starostka obce Častkov   
 



 


