
Verejné pripomienkové konanie 

 

Obecný úrad Rovinka podľa § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dáva vyvesením na mieste 

v obci obvyklom na verejné pripomienkové konanie 

 

 

 

 

Návrh 

 

 

 

 

Dodatku č. 2 

k všeobecne záväznému nariadeniu obce Rovinka č. 3/2016 

o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 

v školskom klube a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školskej jedálni 
 

 

 

 

Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu 

právnické a fyzické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v 

písomnej forme na adresu Obecného úradu – Hlavná 350, 900 41 Rovinka, 

elektronicky – na adresu obecrovinka@obecrovinka.sk alebo ústne do 

zápisnice počas úradných hodín obecného úradu, a to od 22.08.2017 do 

31.08.2017. 

 

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť 

úpravu textu, a to – doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného 

textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá, inak k nej navrhovateľ 

nariadenia nemusí prihliadať. 
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Dodatku č. 2 

k všeobecne záväznému nariadeniu obce Rovinka č. 3/2016 

o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 

v školskom klube a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školskej jedálni 

 
 

 

Čl. 1 

Predmet dodatku 

 

1. Všeobecne záväznému nariadeniu obce Rovinka č. 3/2016 o určení výšky príspevku za 

pobyt dieťaťa v materskej škole, o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosti v školskom klube a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v 

školskej jedálni (ďalej len VZN) sa mení a dopĺňa takto: 

 

a) Článok 6 ods. 2 znie: 

 

K bodu 1 písm. a) a písm. c) sa určuje výška príspevku na úhradu režijných nákladov 

v školskej jedálni pre dieťa alebo žiaka vo výške 0,50 eur/1 dieťa, žiak/ 1 deň, (výška 

režijných nákladov predstavuje 1,51 €/1 stravník/1 deň). 
 

2. Ostatné ustanovenia VZN zostávajú nezmenené.  

 

 

Čl. 2 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Tento Dodatok bol vyvesený na pripomienkovanie dňa 22.08.2017  

2. Tento Dodatok bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Rovinka dňa ............ 

uznesením č. ......./2017.  

3. Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňa 01. 10. 2017. 

 

 

Vyvesené: 22.08.2017  Zvesené:  

 

 

 

 

 

 

 Milan Kubeš  

 zástupca starostu obce 


