
 

 OBEC  OLEŠNÁ 
 

 

  
DODATOK   

K 

VZN č. 1/2013 

  

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 

pre kalendárny  rok 2013,  

 

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa 

v materskej škole pre kalendárny rok 2013, 

 

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského 

klubu detí pre kalendárny rok 2013, 

 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni  

pre kalendárny rok 2013. 

 

 
 

 

Obec Olešná v súlade s ustanovením  § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a  v súlade s ustanoveniami zákona č. 

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov    m e n í    a    d o p ĺ ň a 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole pre kalendárny  rok 2013, 

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej 

škole pre kalendárny rok 2013, 

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 

pre kalendárny rok 2013, 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 

pre kalendárny rok 2013. 

 

 

 

 

 

Dodatok k VZN č. 1/2013 po schválení zverejnený na úradnej tabuli dňa :19.11.2013 

 



 

 

Dodatkom     t a k t o :  

 

Článok 6 sa upravuje nasledovne:  

 

Čl.6 

Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a podmienky tejto úhrady 

 

B) Pre dospelých stravníkov vo výške : ZŠ  Olešná 2,69€ deň,  MŠ 2,69€ deň. 

C) Pre dieťa ZŠ Olešná ( od 6-11 rokov)  1,01€ deň, ktorého zákonný zástupca nie je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi  podľa zákona 

č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.    

D) Pre dieťa ZŠ Olešná ( od 11- 15 rokov) : 1,09€ deň za každé dieťa, ktorého zákonný 

zástupca nie je  poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej 

núdzi  podľa zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 E), výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pre detí a žiakov, 

ktoré hradí zákonný zástupca dieťaťa je vo výške 0,15€ podľa počtu pracovných dní. 

   

 

Tento Dodatok  k VZN č.1/2013 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole pre kalendárny  rok 2013, 

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej 

škole pre kalendárny rok 2013, 

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 

pre kalendárny rok 2013, 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pre kalendárny rok 2013, 

schválilo Obecné zastupiteľstvo v Olešnej dňa 15.11.2013  č. uzn.317/2013 

 

Dňom účinnosti tohto dodatku k VZN č. 1/2013 sa zrušuje článok 6  VZN obce Olešná zo dňa 

28.12.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce: 

Stanislav Novotný 

 

 

 


