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     Obec Lisková  v súlade s ustanovením § 6 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v  znení neskorších  predpisov  a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 

vydáva 
Dodatok č. 2  

k  samosprávnemu 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lisková  č. 2/2011 

o určení výšky príspevku na  úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, 
ktorých zriaďovateľom je  Obec Lisková 

(nariadenie o určení výšky príspevku v škole a v školských zariadeniach) 
 
 
VZN č. 2/2011 sa mení nasledovne:  
§ 5 - Príspevok na činnosť školského klubu detí sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 
(1) Na čiastočnú úhradu  nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva 

zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 5,-€. 
 
     (2)  Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, 
ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.  
Po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa sa môže vyberať príspevok súhrne za viac 
mesiacov v príslušnom školskom roku. 
 
V §  8 - Úhrada nákladov v školskej jedálni sa dopĺňa bod 1A, ktorý znie: 
 

a) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka prispieva na čiastočnú  úhradu režijných 
nákladov v školskej jedálni na jedného stravníka paušálny príspevok vo výške  
1,00 €/mesiac.  

      b)   Príspevok na úhradu režijných nákladov sa neuhrádza za dieťa a žiaka, ktorému  
            v sledovanom mesiaci nebolo poskytnuté ani jedno hlavné jedlo. 

c)  Príspevok na úhradu režijných nákladov ŠJ sa platí mesačne v jednej sume 
spoločne s príspevkom na úhradu  nákladov na nákup potravín  a uhrádza sa do  5. 
dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Lisková schválilo Dodatok č. 2 k všeobecne záväznému 
nariadeniu č. 2/2011  o určení výšky príspevku na  úhradu nákladov v škole a v školských 
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Lisková dňa 24.6.2013 uznesením  č.320. 
Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňa 1. 9. 2013. 

 

 

Ing. Jozef Murina   
    starosta  obce 


