
Mesto Čierna nad Tisou

Dodatok č.1
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta  Čierna

nad  Tisou č. 1/2008 o školách a školských
výchovno-vzdelávacích zariadeniach v

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou

Prerokované v Mestskej rade dňa 19.12.2018

Prerokované v komisii MsZ.......................…-............................, dňa: ….............-..................

Schválené uznesením MsZ č. 2/12/2018..................., zo dňa:..19.12.12018.........................

Ruší: --

Návrh uznesenia: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu mesta  Čierna  nad  Tisou č. 1/2008 o školách a školských výchovno-vzdelávacích
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou.“

Zverejnenie návrhu materiálu na úradnej tabuli pred schválením dňa: 5.10.2018    

Vyhlásenie materiálu na úradnej tabuli po schválení dňa: 20.12.2018

Poznámky:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spracoval: Ing. Kišš, Ing. Brázda
Predkladá: Ing. Marta Vozáriková Dátum vydania:. 23.10.2018

Dodatok č.1 k VZN č. 1/2018 nadobúda účinnosť
dňa: 1.2.2019



Dodatok č.1
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta  Čierna  nad  Tisou č. 1/2008 o

školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou

Mesto  Čierna nad Tisou  v zmysle § 4 ods. 3 písm. h)  a  § 6ods. 1 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien  a doplnkov a v zmysle § 6 ods. 12 písm. c)
zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona 245/2008
Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v y d á v a

tento Dodatok č.1  k VZN č.1 /2008 v nasledovnom znení: 

Čl. 7
Výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Čierna nad Tisou

D)  Zariadenie školského stravovania

1. Výška príspevku na stravovanie v školskej jedálni MŠ na dieťa a jedlo v čase pobytu v
škole je nasledovná:

Jedlo Desiata Obed Olovrant Spolu v eurách

Cena  v eurách 0,26 0,64 0,22 1,12

2. Výška príspevku na stravovanie (obed) v školskej jedálni MŠ na jedného zamestnanca je
2,92 €.

3. Výška príspevku na stravovanie v školskej jedálni ZŠ na stravníka v čase  ich  pobytu  je
nasledovná:

Kategória
Od 6 – 11

rokov
Od 11 – 15

rokov 
Zamestnanec

Starobný
dôchodca s

trvalým pobytom
na území mesta

Cudzia osoba s
výnimkou starobných
dôchodcov s trvalým
pobytom na území

mesta
Cena  v 
eurách

0,95 1,01 2,92 2 3,20

Dodatok č.1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu mesta  Čierna  nad  Tisou č. 1/2008 o
školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Čierna nad Tisou bol schválený Mestským zastupiteľstvom Čierna nad Tisou dňa 19.12.2018
uznesením č. 2/12/2018.

Dodatok č. 1 k VZN nadobúda právoplatnosť dňa: 1.2.2019
                                

Ing. Marta  Vozáriková, v.r.
primátor  mesta 


