
O B E C  OSTROVANY 

Obecný úrad, 082 22 Ostrovany 60 

________________________________________________________ 

Sp. zn.: 389/2015                                                                          V Ostrovanoch 30.11.2015 

 

 

Všeobecne  záväzné   nariadenie 

č. 1/2011 

 

ktorým sa  určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 

v materskej škole a v zariadení  školského stravovania na   území   obce  Ostrovany 

 

ZMENA A DOPLNOK č. 1 

 

  

 

Návrh VZN:     -   vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa 30.11.2015, 

 

                          -  zverejnený na internetovej adrese obce  dňa 30.11.2015. 

 

                            

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN:   do(včítane) 15.12.2015. 

 

Doručené pripomienky (počet) :    

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa   

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa   

 

 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Ostrovanoch dňa .............. pod č. ............ . 

 

 

VZN  vyvesené na úradnej tabuli obce Ostrovany dňa ................... 

 

 

VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Ing. Cyril Revák v.r. 

          starosta obce 

 

 

 

 



NÁVRH 

 

ZMENA A DOPLNOK č. 1 

                              Všeobecne  záväzného   nariadenia 
 

č. 1/2011 

 

ktorým sa  určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 

v materskej škole a v zariadení  školského stravovania na   území   obce  Ostrovany 

 

Obecné zastupiteľstvo obce  Ostrovany na  základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. 

g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ust. § 6 

ods. 12 písm. c) zákona  č.  596/2003  Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov  a §7 zákona 

č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

predpisov   mení a dopĺňa do  

 

VZN č. 1/2011  

 

Čl. 5 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie  

stravy v školskej jedálni, odsek 2 a 3 takto: 

  

2)  Výška nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov od 1.1.2016: 

 

Druh platby eur eur 

   

a)Strava pre dieťa v MŠ :  Celodenná prevádzka Poldenná prevádzka 

Desiata 0,36 0,36 

obed 0,86 0,86 

olovrant 0,30  

Spolu: 1,52 1,22 

b)Ostatní stravníci  

-zamestnanci MŠ a ŠJ - obed  

- iní stravníci - obed 

 

1,52 

1,52 

 

3)  Výška príspevku v školskej jedálni pre ostatných stravníkov, od 1.1.2016, je: 

a) zamestnanec materskej školy a školskej jedálne –  2,94 €/obed 

z toho:    príspevok zamestnanca                                                    0,82 €  

               príspevok zamestnávateľa 55% z hodnoty jedla             1,62 € 

               príspevok zo sociálneho fondu                                        0,50 €     

      b) iní stravníci (fyzické osoby) -  2,94 €/obed (1,52 € + réžia 1,42 €).    

  

 

 



§ 8 

Záverečné  ustanovenia 

 

(4)  Zmenu a doplnok tohto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvom v Ostrovanoch 

uznesením číslo ....../2015 dňa 15.12.2015 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016.  

 

 

V Ostrovanoch dňa 15.12.2015 

 

 

                  Ing. Cyril Revák v.r. 

          starosta obce 

 

 

 


