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DOPLNOK č. 2/2013
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Hažlín
číslo 1/2010 o príspevkoch v školských zariadeniach
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín vydáva v súlade s § 6 odst.1 zákona NR SR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov doplnok č.2/2012 k VZN č. 1/2010 o príspevkoch
v školských zariadeniach, ktorým sa mení článok 3a článok 4 bod 2 takto:

Článok 3
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených e činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný
zástupca dieťaťa mesačne čiastkou 1,00 €.

2. Príspevok podľa článku 3 odst.1 sa zníži na 0,50 €, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že
je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného
predpisu.
3. Tento príspevok na uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Článok 4
Príspevok na stravovanie
2. Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ v Hažlíne zabezpečuje zhotovenie jedál a následný výdaj aj pre svojich
zamestnancov, dôchodcov a cudzích stravníkov. V súlade s § 140 ods.9 zákona č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, obec Hažlín určuje výšku ceny stravných lístkov pre týchto stravníkov takto:
ŠJ pri základnej škole:
- cudzí dospelí
2,50 €/deň
z toho: suroviny
1,06 €/deň
réžia
1,44 €/deň
- dôchodcovia
z toho: suroviny
réžia
ŠJ pri materskej škole:

1,80 €/deň
1,06 €/deň
0,74 €/d

- cudzí dospelí
z toho: suroviny
réžia

2,50 €/deň
1,06 €/deň
1,44 €/deň

Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Dodatok č. 2/2013 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.06.2013 uznesením
10/15/2013 a nadobúda účinnosť 01.10.2013.

V Hažlíne dňa 01.07.2013
Ing. František Olah
starosta obce

