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Dodatok č. 7

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Streženice č. 1/2008
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
podľa Zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Tento dodatok č.7 bol schválený Obecným zastupiteľstvom
v Streženiciach dňa 28.08.2017 uznesením č.17/30
Návrh dodatku č.7 bol podľa § 6, ods.3., Zák.č.369/90 Zb. vyvesený
na úradnej tabuli v obci od 11.08.2017 do 28. 08. 2017
Dodatok č. 7 bol podľa § 6, ods.8., Zák.č.369/90 Zb. vyvesený
na úradnej tabuli v obci od 28.08.2017 do 12.09.2017
Ú č i n n o s ť nadobudol dňa 13.09.2017

Ing. Juraj Hrišo
starosta obce
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Obec Streţenice podľa § 6 ods. 1 Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, podľa Zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len „školský
zákon“) a na základe vydaných nových finančných pásiem nákladov na nákup potravín na jedno
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a ţiaka
vo výške nákladov na nákup potravín od 13. 09. 2017
vydáva
tento Dodatok č. 7 k VZN č.1/2008
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
podľa Zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
V článku 3 „ Výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov – Školská jedáleň“ sa mení
bod
4 a 5 nasledovne
4/ Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný
zástupca dieťaťa a zamestnanci škôl vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov nasledovne:
a/ Stravníci od 2 – 6 rokov /dieťa v MŠ denne/ : - desiata v sume 0,30 €
- obed v sume
0,72 €
- olovrant v sume
0,25 €
- réţia
0,10 €
spolu:
1,37 €
b/ Stravníci od 6-11 rokov /ţiaci ZŠ obed/
1,09 € + réžia 0,10€ - 1,19€
d/ Stravníci - zamestnanci obce
1,26 €
e/ Stravníci podľa bodu 3 (cudzí stravníci)
1,26 €
5/ Cudzí stravníci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín aj reţijné náklady a to
vo výške 1,24 € na jedno jedlo.
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Doložky :


Uvedený návrh tohto dodatku č.7 k všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na
pripomienkovanie na úradnej tabuli obce:

dňa : 11.8.2017



pečiatka

podpis: .................................

Uvedené Dodatok č.7 k všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule
obce :

dňa : 12.9.2017



podpis: .................................

Uvedené dodatok č.7 k všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení obecným
zastupiteľstvom vyvesené (publikované) na úradnej tabuli obce :

dňa : 28.8.2017



pečiatka

pečiatka

podpis: ....................................

Uvedené dodatok č. 7 k všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť

dňa : 13.9.2017

pečiatka

podpis: ......................................

