DODATOK Č. 2

k všeobecne záväznému nariadeniu obce Malachov
č. 96/2013
o zmene všeobecne záväzného nariadenia č. 96/2013 z 6.3.2013 o určení výšky príspevku
na činnosť školy a školského zariadenia v Malachove
Obecné zastupiteľstvo obce Malachov vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia
§ 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov sa uznieslo na tomto dodatku k:
všeobecne záväznému nariadeniu,
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 96/2013 o určení výšky príspevku na
činnosť školy a školského zariadenia v Malachove takto:
§2
Výška mesačného príspevku
za pobyt dieťaťa v materskej škole
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou zákonný zástupca prispieva
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa vo veku do 3
rokov sumou 30 €, za dieťa od 3 – 6 rokov veku 15 eur.
2) Za dieťa bez rozdielu veku, avšak s trvalým pobytom mimo obce Malachov 30 eur.
3) Za dieťa, ktoré nastúpi do MŠ v priebehu roka bez zápisu k 1.9. bežného roka sumu
150 eur mesačne.
4) Prevádzka počas prázdnin: deti do 3 rokov veku 35 eur, deti 3 – 6 rokov veku 25 eur.
§3
Výška mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného
obcou prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 8 €.
§4
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
a výška príspevku na režijné náklady v školskej jedálni
2) Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni pri
materskej škole na jedného stravníka mesačne vo výške 3 €.
Zákonný zástupca žiaka prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni pri
základnej škole na jedného stravníka mesačne vo výške 3 €.

1) Ostatné body tohto VZN ostávajú nezmenené.
2) Tento dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu č. 96/2013 schválilo obecné
zastupiteľstvo obce Malachov na svojom rokovaní dňa 12.9.2018 uznesením č. XXX/5.
3) Tento dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu nadobúda účinnosť 15. dňom po
jeho zverejnení na úradnej tabuli.

V Malachove 13.9.2018

RNDr. Lucia Ferenc Gajdúšková
starostka obce
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