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Všeobecne záväzné nariadenie  č.  2/2018 

Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 2/2017 

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl 

a školských zariadení na území Obce Dechtice 

 
      

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č.  369/1990 Zb. 

o  zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní  školský zákon), ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vydáva pre územie Obce 

Dechtice tento dodatok č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

(ďalej len VZN) Obce Dechtice č. 2/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Dechtice 

 

§ 4 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 

 v školskej jedálni 

 

Bod 2 znie:  

Podmienky a spôsob úhrady: platba na stravu sa uhrádza mesačne vopred  do 15. dňa 

predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. Za mesiace september a október sa bude uhrádzať 

suma spolu do 15. septembra. Úhrada sa uskutoční bezhotovostným prevodom na účet školskej 

jedálne pri ZŠ s MŠ Dechtice. 

 

Bod 3 znie:  

Réžia na jedno jedlo je v roku 2018 vo výške 2,33 €. Výška réžie sa každoročne prepočíta podľa 

metodiky výpočtu režijných nákladov na jedlo, a to tak, že celkové náklady za školskú jedáleň 

za predchádzajúci kalendárny rok sa vydelia počtom vydaných jedál v tom roku. Prepočet bude 

urobený po ukončení predchádzajúceho účtovného obdobia a bude platiť po celý nasledujúci 

kalendárny rok.  

 

 

§ 5 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Toto VZN č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce 

Dechtice č. 2/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl 



a školských zariadení na území obce Dechtice schválilo Obecné zastupiteľstvo 

v Dechticiach na svojom zasadnutí dňa 26. júna 2018  uznesením č. 66/2018  

 

2. Ostatné tu neupravené ustanovenia VZN č. 2/2017  zostávajú v pôvodnom znení.  

 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyvesenia.   

 

 

V Dechticiach, dňa 26.06.2018 

 

 

 

 

 

                                                                                  PhDr. Karol Zachar 

                                                                                        starosta obce 

       

 


