Číslo : 1/2017

Dodatok č. 1 k
Všeobecne záväznému nariadeniu
OBCE VEĽKÉ LOVCE

Obec Veľké Lovce na základe ustanovenia § 6 ods.1, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov

vydáva
DODATOK Č. 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU č. 2/2013
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Lovce

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

30.11.2017

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:

30.11.2017

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

30.11.2017

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:

10.12.2017

Pripomienky zaslať
- písomne na adresu: Obec Veľké Lovce, č. 431, 941 42
Veľké Lovce
- elektronicky na adresu: obecnyurad@velkelovce.sk
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 11.12.2017
Schválené všeobecné záväzné nariadenie
Na rokovaní obecného zastupiteľstva obce dňa:

15.12.2017

Uznesenie číslo :

V/2017

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

15.12.2017

VZN nadobúda účinnosť 15- tym dňom od vyvesenia ak v
ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti

1.2.2018

Ing. Libor Kráľ, v. r.
starosta obce

Obec Veľké Lovce na základe ustanovenia § 6 ods.1, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
predkladá
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veľké Lovce č. 2/2013 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Lovce

§ 4 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ, BOD 1.) sa mení nasledovne:
Obec Veľké Lovce určuje výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na stravovanie v školskej
jedálni vo výške nákladov na nákup potravín na jedno jedlo a podľa vekových kategórií stravníkov
v súlade s finančnými pásmami určenými Ministerstvom školstva SR nasledovne:
Stravníci
MŠ denné vek od 2-6 rokov

Desiata v €
0,28

Obed v €
0,68

Olovrant €
0,23

Spolu v €
1,19

ZŠ – vek od 6 do 11 rokov

1,01

1,01

ZŠ – vek od 11 do 15 rokov

1,09

1,09

Účinnosť nadobudol dňom 1.2.2018

Ing. Libor Kráľ, v. r.
starosta obce

