
Dodatok Č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta
Spišská Nová Ves č. 5/20 13 o určení výšky príspevkov
v detských jasliach, školách a školských zariadeniach

Mesto Spišská Nová Ves podfa 6 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990
Zb. o ohecnom znadení v zneni neskorších predpisov a podFa 140 ods. 10 zákona
Č. 245/2008 Z. z. o vchovc a vzdelávani (školský zákon) v zncni ncskoršich prcdpisov
vydáva

Dodatok Č. 2 k Všeobecne záväinému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 5/2013
o určení výšky prispevkov v detských jasliach, školách a školských zariadeniach.

PRVÁ ČÁSt
lJvodné ustanovcnie

*1

Predmct nariadenia

Tento dodatok meni a dopňu Všeobecne zůvĹizné nariudcnic mestu Spišská Novů Ves
Č. 5/2013 o určení výšky príspevkov v detskCh jasliaeh. školách a školských zariadeniach
takto:

I)RUHÁ ČÁSt
Základné ustanovcnia

*2

1. DRUFIÁ (‘ASt, 4 Výška príspevku, ods. 7 sa nahrúdza nasledovným znením:

Prispevkx rodičov za stravu v školskej jedálni:
Si pri MS (desiata. ohed. olovram 1.12 ± 0.05 obnova inventůľa a vybavcnia) 1j7 E
Si pri ZS (ohed)

1. stupeň (0.95 + 0,05 obnova inventůra a vybavenia) 1,00 €
2. stupeň (1.01 + 0.05 obnova inventůra a vybavenia) 1,06 E
3. stupeň (stredné škol, zamestnanci školy; 1.12 + 0,05 obnova Inventám
a vybavenia) 1.17 E

dóchodcoviu (ohcd — sociálny program mesta) 2.24 E
Diéue slťavovanie:
Si pri MS (desiata. ohed. olovrant: 1.34 1- 0.05 obnova inven(ára a vvhavenia) 1.39 €
Si pri ZS (obed)

1. stupeň (1,14 + 0.05 obnova inventúra a vybavenia) 1.19 E
2. stupeň (1,21 + 0.05 obnova inventůra a vybavenia) 1,26 E
3. stupeň (stredné škol. zamestnunci školy: 1.34 + 0.05 obnova inventůra

a vybavenia) 1.39 E
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Príspevok na obnovu inventúra a vvbavenia vo výške 0,05 E je prijrnom školskej jedálne
a možno ho použit‘ výlučne na obnovu inventám školskej jedúlne. na nákup vyhavenia
a znľiadenla školskej jeclálne

TRETIA ČÁSt
Prechodné a záverečné ustanovenia

Q —‚
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Prechodné LIstanovcnia

1. Účel použitia príspcvku na obnovu inventára a vybavenia podFa ustanovenia * 4. ods. 7
sa vzťahuje aj na finančně pmstriedkv pľljaté školskou jedálňou v roku 2016 pľed účinnosťou
tohto Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 5/2013
o určení výšky pvíspevkov v dcských jusliach. školách a školskÝch zariackniach.

Učinnosť dodatku

1. Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne závüznému nanadeniu Č. 5/2013 hol vyvesený na

úradncj tabuli a na internetovej stránke mesta od 5. 9. 2016.

2. Messké zastupiteFstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto Dodatku č, 2
k Všeobecne záváznému nariadeniu Č. 5/2013 nu zusadnuti dňa 20. 9. 2016 pod č. 235/2016:
Dodatok č. 2 k Všeobecne záváznému nariadeniu Č .5/2013 bol vvhlásenÝ vvvesením na
ůradnej tabuli 21. 9. 2016 a nadobúda účinnosť dňom 6. 10. 2016.

PhDr. Ján Volný, PhD.
primátor mesta
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