Všeobecne záväzné nariadenie obce Kopčany
č. 7/2019
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie obce Kopčany č.
2/2012 - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
- o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosť školského klubu detí,
- o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady
v školskej jedálni

Vyvesené dňa 07.06.2019 pred konaním Obecného zastupiteľstva

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.09.2019

Vyvesené: 28.06.2019

Schválené: 26.06.2019

Vyhlásené: 01.09.2019
Účinné: 01.09.2019
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7/2019
Všeobecne záväzné nariadenie
obce Kopčany
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie obce Kopčany č.
2/2012 - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
- o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosť školského klubu detí,
- o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady
v školskej jedálni
Obec Kopčany, podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 28 ods. 5, § 114
ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 10 a § 141 ods. 6 a 9 zákona č. 245/2008 Z.z.
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov vydáva toto „Všeobecne záväzné nariadenie obce
Kopčany č.7/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
obce Kopčany č. 2/2012
- o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
- o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosť školského klubu detí,
- o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej
jedálni, (ďalej len „nariadenie“):

Čl.I
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 sa mení a dopĺňa takto:
V ČL 2. bod 3.2 a 3.3 znie:
3.2 Školská jedálen pri Materskej škole Kopčany
Stravníci MŠ
Od 2 do 6 rokov
Zamestnanci
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Desiata v €
0,36

Obed v €
0,85
1,33

Olovrant v €
0,24

Spolu €
1,45
1,33

3.3 Školská jedáleň pri Základnej škole Kopčany
Stravníci ZŠ
Od 6 do 11 rokov
Od 11 do 15 rokov
Zamestnanci

Desiata v €

Obed v €
1,15
1,23
1,33

Olovrant v €

Spolu €
1,15
1,23
1,33

Čl.II
Záverečné ustanovenia
(1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na
úradnej tabuli obce Kopčany na pripomienkovanie občanom od 07.06.2019
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným
zastupiteľstvom v Kopčanoch dňa 26.06.2019, uznesením č. 36/2019.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom
01.09.2019
Vyvesené: 28.06.2019
Schválené: 26.06.2019
Vyhlásené: 01.09.2019
Účinné: 01.09.2019

Ing. Dušan Dubecký
Starosta obce
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