
 

 
 

 

č.2/2011 
 

 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 o určení príspevkov 

od zákonných zástupcov detí  žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov 

v Materskej škole, v Základnej umeleckej škole, v Centre voľného času, v Školskom 

klube detí, v Školských jedálňach pri Materskej škole v Základnej škole v Novákoch 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch podľa § 11, odst. 4, písm. g zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v platnom znení, s použitím  zákona  NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní / školský zákon/, v náväznosti na Všeobecne nariadenie č. 1/2010, ktorým sa 

mení a doplĺňa VZN č. 3/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov 

a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v  MŠ, v ZUŠ, v CVČ, v ŠKD,, v Školských 

jedálňach pri MŠ a pri ZŠ v Novákoch, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o určení 

príspevkov od zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov 

v Materskej škole, Základnej umeleckej škole, v Centre voľného času, v Školskom klube detí, 

v Školských jedálňach pri Materskej a Základnej škole v Novákoch : 
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IV. ČASŤ 

 

V súlade s odst. 7, § 114 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon/, 

vzdelávanie v školských kluboch detí sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu. 

 

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v Školskom klube detí pri ZŠ 

v Novákoch, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa mení mesačný príspevok 

 

                                   pôvodná suma 1,65 EUR,    nová suma  2,00 EUR. 

 

 

                                                                    V. ČASŤ 

 

 

V súlade  s odst. 9, § 140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní sa činnosť 

v školských  jedálňach uskutočňuje za čiastočnú úhradu. 

 

a/ 

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v Školskej jedálni pri Základnej škole 

v Novákoch, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nováky je na jedno jedlo pri jednotlivých 

právnych subjektoch určený príspevok jednotne a to nasledovne : 

 

I. Detský stravník – ročníky 1.- 4, obed :    vo výške stravného limitu       1,03 EUR 

                       ročníky 5 -9, obed :     vo výške stravného limitu       1,10 EUR 

 

dopĺňa sa  : 

 

     Stravník športovej triedy Základnej školy v Novákoch vo výške stravného limitu  

1,38 EUR /v zmysle Materiálno-spotrebných noriem vydaných Ministerstvom školstva, 

vedy  výskumu a športu SR  SR, bod 2, písmeno a /. 

 

                                      

Záverečné ustanovenia 

     Mestské zastupiteľstvo v Novákoch sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 22. 3. 2011 

uznesením č. 23/2011. 

VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia  na úradnej tabuli mesta  Nováky.  

         

 

                                                                                      

Deň zverejnenia: 23. 3. 2011 

 
 

                                                                                             Ing.  Dušan   ŠIMKA 

                                                                                primátor mesta  
 


