
    Dodatok č. 1  
K Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Veľké Leváre č. 50/2008 
 

- 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, 

- o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole. 

 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Levároch sa uznieslo na tomto dodatku k VZN č. 50/2008, 
ktoré bolo prijaté na zasadnutí dňa 10.12.2008, uznesením č. 136/2008    
 
Čl.2 
 
Bod 1.1 sa upravuje nasledovne: 
 
1.1 Výška príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole je 12,00 €, slovom dvanásť euro, 

nula centov za jedno dieťa mesačne. 
 
Bod 2.1 sa upravuje nasledovne: 
 
2.1 Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí je pre 
zákonného zástupcu žiaka 7,- €, slovom sedem euro, nula centov za jedného žiaka mesačne. 
 
Bod 3.2 sa upravuje nasledovne: 
 
3.2 Školská jedáleň pri Materskej škole, Melíšková 650, Veľké Leváre 
 
stravníci od 2 - do 6 rokov   desiata 0,23 € 
(slovom: nula euro, dvadsaťtri centov za jedno dieťa denne) 
                obed 0,56 € 
(slovom: nula euro, päťdesiatšesť centov za jedno dieťa denne) 
                olovrant 0,20 € 
(slovom: nula euro, dvadsať centov za jedno dieťa denne) 
 
stravníci zamestnanci   obed 1,- € 
(slovom: jedno euro) 
 
Bod 3.3 sa upravuje nasledovne: 
3.3 Školská jedáleň pri Základnej škole, Melíšková 650 
 
stravníci od 6 – do 11 rokov  obed 0,83 € 
(slovom: nula euro, osemdesiattri centov) 
 



stravníci od 11 – do 15 rokov  obed 0,90 € 
(slovom: nula euro, deväťdesiat centov) 
 
stravníci zamesnanci   obed 1,- € 
(slovom: jedno euro) 
 
 
Ostatné ustanovenia VZN č. 50/2008 sú bezo zmien. Sadzby sú prepočítané konverzným 
kurzom 30,126. 
Na tomto dodatku č. 1 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Levároch dňa 
16.12.2009  Uznesením č. 118/2009 
Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2010. 
 
 
Vo Veľkých Levároch, dňa 27.11.2009 
 
 
 
       Štefan Kudlička 
       starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 50/2008 vyvesený:       01.12.2009 
 
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 50/2008 zvesený:          16.12.2009 
 
Schválený dodatok č. 1 k VZN č. 50/2008 vyvesený: 17.12.2009 
 
Schválený dodatok č. 1 k VZN č. 50/2008 zvesený:   31.12.2009 


