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Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Pružina č. 2/2018, ktorým sa 

určuje výška príspevkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Obce Pružina 

 

Obecné zastupiteľstvo v Pružine  podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a príslušných ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, vydáva tento dodatok č. 1 k  všeobecne záväznému nariadeniu Obce 

Pružina, ktorým sa určuje výška príspevkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce. 

Zmena sa týka len 4. časti 

ŠTVRTÁ  ČASŤ 

Školské jedálne 

Čl. 6 

Výška príspevku  

 

2. V súlade s predchádzajúcim odsekom určuje Obec Pružina výšku uvedeného príspevku v školskej  

jedálni vo svojej  zriaďovateľskej pôsobnosti takto: 

Kategória stravníkov                       desiata    obed    olovrant         spolu v    € 

MŠ (stravníci od 2 - 6 rokov)      0,28       0,68        0,23               1,19         

ZŠ  (stravníci od 6 - 11 rokov)                            1,01                              1,01 

ZŠ  (stravníci od 11 - 15 rokov)                    1,09                              1,09 

      dospelí (stravníci od 15 rokov)                    1,19                              1,19      

             Cena jedného jedla pre dospelých stravníkov je 2,96  € vrátane režijných nákladov. /1,77 €/1 jedlo/. 

Réžia je  upravená na základe výpočtu zo skutočných nákladov na školskú jedáleň za rok 2018. 

                                                                

PIATA  ČASŤ 

Záverečné ustanovenia 

1. Obecné zastupiteľstvo v  Pružine sa na dodatku č. 1 VZN č. 2/2018 uznieslo dňa :  27.3.2019                 

uznesením č:  4/A/2019 

2. Prijatím dodatku č. 1 VZN č. 2/2018  sa ruší bod 2 čl. 6 štvrtej časti   VZN č. 2/2018. 

3. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2018  nadobúda účinnosť 12. 4. 2019. 

 

Návrh dodatoku č. 1 k VZN č. 2/2018 bol zverejnený: 11. 3. 2019 

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2018:                   schválený    27. 3. 2019 uznesením č. 4/A/2019  

                                                                     zverejnený: 28. 3. 2019 

                                                                     Zvesený:       12. 4. 2019      

                                                                     Nadobúda účinnosť: 12. 4. 2019 

                          

                                                                                      Michal   U š i a k , starosta obce , v.r. 



                                                                                                             

 

 


