
OBEC MILOSLAVOV

Dodatok č. 1

k Všeobecne zź,ľäznému naľiadeniu č. 412016

o určení vyšky príspevku na čiastočnri úhradu nákladov v školách a školských
zaľiadeniach v zľiadoovatel'skej pôsobnostĺ obce Miloslavov, o výške pľíspevku na úhľadu

režijných nákladov a o mĺeste a čase zápisu diet'at'a na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole

Dodľžanie lehôt podl'a $ 6 zákona č..36911990 Zb. o obecnom zrĺadení:

úľadná peěiatka
s eľbom obce

zaobec:
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Dodatok schválený obecným zastupitel'stvom dňa:
Dátum ukončenia pripomienkovania návrhu dodatku:
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Vyvesenie návrhu dodatku na úľadnej tabuli a webovej
stľánkę:

4.9.2017

l 8.8.2017
r6.8.2017
Ż7.7.2017
18.7.2017
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Dodatok č. 1

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 412016
o určení vyšky príspevku na čĺastočnri úhľadu nákladov v školách a školských

zariadeniach v zľiaďovatel'skej pôsobnosti Obce Miloslavov, o výške pľíspevku na rihľadu
režijných nákladov a o mieste a čase zápisu diet'at'a na plnenie povinnej školskej

dochádzky v základnej škole

obec Miloslavov podľa $ 6 ods. 2 zákona č,. 36911990 Zb. o obecnom zriadení v zneni
neskoľších, podľa $ 28' $ ll4 a $ l40zákonač,.24512008Z.z.o výchove avzdelávaní (školský
zákon) a o doplnení niektorých zákonov a podľa $ 6 zákona č,' 596lŻ003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vydáva tento dodatok.

čl. l

(l) Všeobecne záväzné naľiadenie obce Miloslavov č,. 4120|6 o uľěení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovatel'skej pôsobnosti
obce Miloslavov' o výške príspevku na úhľadu reŽijných nákladov a o mieste a čase zápisu
diet'aťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v zák|adnej škole (ďalej len ,,VZN") sa ľuší,
mení a doplňa takto:

v čl. V VZN sa ruší nasledovný text:

( l ) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potľavín zo IY . finaněného pásma
sa určuje pre:

o 1 obed pľe žiaka 1. stupňa ZŠ
a) cenajedného obeda: l'09 €
b) výška prevádzkových nákladov v sume 0,40 € s DPH
c) cena stravného lístka celkom: 1,49 ę, s DPH

o 1 obed pre žiaka 2. stupňa ZŠ
a) cenajedného obęda:

b) výška pľevádzkových nákladov v Sume

c) cena stravného lístka celkom:

1,l6 €
0,40 € s DPH
1'56 € s DPH

anahrádza sa nasledovným textom

(1) Týmto dodatkom určuje zľiaďovateľ základnej školy' obec Miloslavov, pľe určenie
príspevku zákonného zástupcu žiakalY . Íinančné pásmo.
o Cenu 1 obeda pľe žiaka 1. stupňa ZŠ tvoľí:

a) cena potravín: 1,09 €
b) ěiastočnáuhrada ľeŽijných nákladov: 0,50 €
Cena stľavného lístka pre zákonného zástupcužiakas DPH: l,59 €
c) finančný pľíspevok obce na reŽijné náklady dodávateľa: 0,56 €

o Cenu 1 obeda pľe žiaka 2. stupňa ZŠ tvorí:
a) cena potravín: 1,16 €
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b) čiastočná úhrada reŽijných nákladov:
Cena stravného lístka pre zákonného zástupcu žiaka s DPH:
c) finančný príspevok obcę na ľežijné náklady dodávateľa:

0,50 €
I,66 €
0,54 €

(2) ostatné ustanovenia VZN č.412016 zostávajú nezmenené.

CI. II.

(1) Tento dodatok bol vyvesený na pľipomienkovanie đňa 18.7.2017.

(2) Tento dodatok bol schválený obecným zastupitel'stvom obce Miloslavov dňa 16. augusta
2017 uznesením číslo 87.

(3 ) Tento dodatok nadobúda účinnost' dňa 4 . septembra 20 l 7
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