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Obecné zastupiteľstvo Obce Orlov v súlade s článkom 68 Ústavy Slovenskej republiky 
a podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  
neskorších zmien, a v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v y d á v a toto 

 
 

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORLOV č. 6/2017,  

ktorým sa mení a dopĺňa  

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORLOV č. 5/2015 o výške príspevku 

zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín  

na čiastočnú úhradu nákladov v školskom stravovacom zariadení 
 
  

Čl. I. 
Zmeny a doplnenia 

 
VZN č. 5/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na 
nákup potravín na čiastočnú úhradu nákladov v školskom stravovacom zariadení sa mení 
a dopĺňa takto:  
 
(1) V Článku II. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky 

úhrady v školskej jedálni v ods. 4. sa nahrádza Tabuľka č. 2 – pre školské 
stravovanie – pre dospelých stravníkov nasledovne:	 
 

Článok II.  
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

A podmienky úhrady v školskej jedálni 
 

4.  text odseku ostáva nezmenený 
 
Tabuľka	č.	2	–	pre	školské	stravovanie	–	pre	dospelých	stravníkov	

Kategória/veková	kategória	 Potraviny	 Réžia			 Spolu	

výška	poplatku	v:	 €	 €	 €	

Dospelí	stravníci	 1,12	 2,38	 3,50	

Dôchodcovia,	ZŤP	osoby	/obec	prispieva	na	obed	1€	na	réžiu/	 1,12	 1,38	 2,50	

	

 
(2) Ostatné ustanovenia VZN č. 5/2015  o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa 

a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín na čiastočnú úhradu nákladov v školskom 
stravovacom zariadení ostávajú naďalej v platnosti nezmenené. 
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Čl. II. 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstvo 

obce Orlov číslo XX zo dňa XX.XX.2017.   
 
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom ..................................	. 
 
 
 
V Orlove, dňa XX.XX.2017 
 
 

 
 
                  
 
 
 
             JUDr. Peter Timočko 
            starosta obce 
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               ORLOV                
                                                                                                                       065 43 Orlov 119 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

	

 

Všeobecne	záväzné	nariadenie		
	

č.	6/2017	
ktorým	sa	mení	a	dopĺňa		

VŠEOBECNÉ	ZÁVÄZNÉ	NARIADENIE	OBCE	ORLOV	 č.	 5/2015	o	výške	príspevku	 zákonného	

zástupcu	 dieťaťa	 a	žiaka	 vo	 výške	 nákladov	 na	 nákup	 potravín	 na	 čiastočnú	 úhradu	

nákladov	v	školskom	stravovacom	zariadení	

	

	
Návrh	VZN:		 -	vyvesený	na	úradnej	tabuli	obce	dňa	:	.............................		

	 -	zverejnený	na	internetovej	adrese	obce	dňa	:	..........................		

	
Lehota	na	predloženie	pripomienok	k	návrhu	VZN	do	(včítane):	...........................		

Doručené	pripomienky	(počet)	:	..............		

Vyhodnotenie	pripomienok	k	návrhu	VZN	uskutočnené	dňa	............................		

Vyhodnotenie	pripomienok	k	návrhu	VZN	doručené	poslancom	dňa	............................		

	
VZN	schválené	Obecným	zastupiteľstvom	v	Orlove	dňa	................	pod	č.	:	.............		

VZN	vyvesené	na	úradnej	tabuli	obce	Orlov	dňa	:	.............................		

VZN	zvesené	z	úradnej	tabule	obce	Orlov	dňa	:	.............................		

	
VZN	nadobúda	účinnosť	dňom	...	...	.....	

	
	

úradná	pečiatka	
s	erbom	obce	

                               
 
 
                 JUDr. Peter Timočko 
                starosta obce 	


