
NÁVRH! 

 

Dodatok č. 2 k VZN č .7/2017 obceo mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základnej škole,  o výške mesačného príspevku 

zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v základnej škole 

a v školských zariadeniach obce Olešná. Obec Olešná v súlade s ustanovením 

§6,ods.8 a 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní – 

školský zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov schvaľuje 

 

 Návrh Dodatok č. 2  k VZN č. 7/2017 

Návrh  Dodatku č. 2 k VZN č. 7/2017 –vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na                    

internetovej adrese dňa: 

27.10..2020 

27.10.2020 

Lehota na predloženie pripomienok k Návrhu Dodatku č. 2 k VZN č. 7/2017 do :  

11.11.2020 

Dodatok č. 2 k VZN č. 7/2017 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Olešná  dňa: ........2020 

Dodatok č2 k VZN č. 7/2017 vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná dňa: ........2020 

Dodatok č.2 k VZN č. 7/2017 nadobúda účinnosť dňa: 02.01.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2017 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

 OBEC  OLEŠNÁ 
 

 



 
V §6 sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým znením nasledovne: 
 

§6 
Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a podmienky tejto úhrady  
Školská jedáleň  
Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov, poplatok na režijné náklady a podmienky úhrady v 
školskej jedálni – 2. finančné pásmo na nákup potravín.  
Obec Olešná v súlade s ustanoveniami § 140 ods. 10 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon), určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku 
príspevku režijných nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni nasledovne: 
 

a) MŠ stravníci od 2-6 rokov 

Desiata  Obed  Olovrant  Spolu  

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

Režijné náklady paušálne - 1 mesiac/ 4,- Eur 

 

b)  ZŠ stravníci od 6-11 rokov 

Obed  Spolu  

1,15 Eur  1,15 Eur  

Režijné náklady paušálne - 1 mesiac/ 4,- Eur 

c)  ZŠ stravníci od 11- 15 rokov 

Obed  Spolu  

1,23 Eur  1,23 Eur  

Režijné náklady paušálne - 1 mesiac/ 4,- Eur 

d) Dospelí stravníci (zamestnanci a cudzí) 

Obed  Réžia  Spolu  

1,33 Eur/jeden deň  1,60Eur/jeden deň  2,93/jeden deň  

Ostatné ustanovenia VZN č. 7/2017 zostávajú nezmenené.     

             

 

 

  Štefan Cudrák 
starosta obce 

 

 

 


