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Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 

Spišská Nová Ves č. 5/2013 o určení výšky príspevkov 

v detských jasliach, školách a školských zariadeniach 
 

 Mesto Spišská Nová Ves podľa  § 6  ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov a podľa § 140 ods. 10 zákona              

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov 

vydáva 

 

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 5/2013 

o určení výšky príspevkov v detských jasliach, školách a školských zariadeniach. 
 

 

 

PRVÁ ČASŤ 

Úvodné ustanovenie 

§ 1 

Predmet nariadenia 
 

 Tento dodatok mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves     

č. 5/2013 o určení výšky príspevkov v detských jasliach, školách a školských zariadeniach 

takto: 

 

 

DRUHÁ ČASŤ 

Základné ustanovenia 

§ 2 
 

1. DRUHÁ ČASŤ, § 4 Výška príspevku, ods. 7 sa nahrádza nasledovným znením: 

Príspevky rodičov za stravu v školskej jedálni: 

 ŠJ pri MŠ (desiata, obed, olovrant 1,12 + 0,05 obnova inventára a vybavenia) 1,17 € 

 ŠJ pri ZŠ (obed) 

1. stupeň (0,95 + 0,05 obnova inventára a vybavenia) 1,00 € 

2. stupeň (1,01 + 0,05 obnova inventára a vybavenia) 1,06 € 

3. stupeň (stredné školy, zamestnanci školy; 1,12 + 0,05 obnova inventára  

a vybavenia) 1,17 € 

 dôchodcovia (obed – sociálny program mesta) 2,24 € 

 Diétne stravovanie: 

 ŠJ pri MŠ (desiata, obed, olovrant; 1,34 + 0,05 obnova inventára a vybavenia) 1,39 € 

 ŠJ pri ZŠ (obed) 

1. stupeň (1,14 + 0,05 obnova inventára a vybavenia) 1,19 € 

2. stupeň (1,21 + 0,05 obnova inventára a vybavenia) 1,26 € 

3. stupeň (stredné školy, zamestnanci školy; 1,34 + 0,05 obnova inventára  

a vybavenia) 1,39 € 
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Príspevok na obnovu inventára a vybavenia vo výške 0,05 € je príjmom školskej jedálne 

a možno ho použiť výlučne na obnovu inventára školskej jedálne, na nákup vybavenia 

a zariadenia školskej jedálne.  

 

 

TRETIA ČASŤ 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

§ 3 

Prechodné ustanovenia 
 

 1.  Účel použitia príspevku na obnovu inventára a vybavenia podľa ustanovenia § 4, ods. 7 

sa vzťahuje aj na finančné prostriedky prijaté školskou jedálňou v roku 2016 pred účinnosťou 

tohto Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 5/2013 

o určení výšky príspevkov v detských jasliach, školách a školských zariadeniach.  

 

§ 4 

Účinnosť dodatku 
 

 1.  Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2013 bol vyvesený na 

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

 

 2.  Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto Dodatku č. 2            

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2013 na zasadnutí dňa .................., pod                     

č. ........./2016; Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2013  bol vyhlásený 

vyvesením na úradnej tabuli ............ 2016 a nadobúda účinnosť dňom ............... 

  

 

 

 

 

 

 

      PhDr. Ján Volný, PhD. 
       primátor mesta 

 

 

 

 


