
 

Dodatok č. 2/2019 

k všeobecne záväznému nariadeniu obce Podhorany č.3/2013, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, výška finančného príspevku 

zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

školskom klube detí a čiastočná úhrada nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni  

(ďalej len „Dodatok č. 2“) 

 

Článok 1 

Predmet Dodatku č. 2 

Týmto dodatkom č. 2/2019 sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce Podhorany č. 3/2013 a jeho dodatok 

č.1, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, 

výška finančného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa 

v materskej škole, školskom klube detí a čiastočná úhrada nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 

a to nasledovne: 

 

1. V článku 3.1 v odseku 1) sa mení znenie nasledovne: 

             mesačne na jedno dieťa sumu 10,- €. 

 

2. V článku 3.2 v odseku 1. sa mení znenie nasledovne: 

             na činnosti školského klubu detí je:  10,- €. 

 

3. V článku 3.3 v odseku 3.  sa mení znenie nasledovne: 

 a) Materská škola                   desiata: 0,34 € 

 (stravníci od 2-6 rokov) obed:  0,80 € 

     olovrant: 0,23 € 

 ------------------------------------------------------------------ 

 Spolu:      1,37 € 

 

 b) základná škola  obed I. stupeň (stravníci od 6 do 11 rokov)  1,08 € 

     obed II. stupeň (stravníci od 11 do 15 rokov) 1,16 € 

 

 c) stravníci od 15 do 19 rokov – dospelí stravníci obed 1,26 € 

     

 4. V článku 3.3 v odseku 6.  sa mení znenie nasledovne: 

 -dôchodca vo výške 2,63 €. 

   

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Obecné zastupiteľstvo v obci Podhorany sa uznieslo na vydaní tohto Dodatku č. 2/2019 na svojom 

zasadnutí dňa 27.6.2019 uznesením č. 40/4/2019. 

2. Dodatok č. 2 bol vyvesený na úradnej tabuli  3.7.2019 do 18.7.2019 a účinnosť nadobúda dňom 01.09.2019.  

 

                                                                                             ...................................... 

               Mgr. Magdaléna Bogyová 

               starostka obce 


