
Obec Rovinka v zmysle § 6 ods. (3) a (4) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje 

návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Rovinka č. 13/2009 
o o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, 
o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o určení výšky 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 dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu obce na úradnej 
tabuli obce Rovinka 1.8.2012 začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a 
právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu dodatku nariadenia v písomnej forme alebo ústne 
do zápisnice na Obecnom úrade v Rovinke, Hlavná 350, 900 41 Rovinka. elektronicky 
tinakova@obecrovinka.sk,. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text, a to 
doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť 
zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať, a to najmä vtedy, ak 
nie sú zdôvodnené. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh dodatku 
 

Dodatok č.1 
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Rovinka č. 13/2009 o o mieste a čase zápisu 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o určení výšky 
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o určení výšky príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov na činnosti v školskom klube a o určení výšky príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školskej jedálni. 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Rovinke v zmysle § 6  a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
 

sa uznieslo na tomto  
 

Dodatku č.1 k  Všeobecne záväznému nariadeniu obce Rovinka č. 13/2009 o  mieste 
a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o určení 
výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o určení výšky príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov na činnosti v školskom klube a o určení výšky príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školskej jedálni  

 
Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rovinka č. 13/2009 o  mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej 
škole, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školskom klube a o určení 
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa mení a dopĺňa takto: 

 
1. §4 ods. 1.)  znie: 

„1.) Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je 20,- € mesačne.“ 
 

2.  §6 ods. 1.) znie: 
„1.) Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí sa 
určuje vo výške 7,- € .“ 
 

2. §8 znie: 

„§8 
 

1.)  Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín podľa    
        vekových skupín je na jeden deň:  
    a) veková kategória – do 6 rokov               1,05 € 

                   z toho desiata     0,24 € 
                   obed      0,60 € 
                    olovrant            0,21 € 

 
     b)  veková kategória 6 až 11 rokov – obed    0,88 € 
                                          Dospelí stravníci – obed   1,05 € 
 



       c)  výška režijných nákladov na jedno jedlo a deň         1,70 € 
 
2.)  Režijné náklady hradia stravníci zo súkromnej MŠ, iné zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce a dospelí stravníci. 
3.) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, 

zamestnanec školy alebo školského zariadenia mesiac dopredu do 15 dňa v mesiaci. Výška 
príspevku za jednotlivý mesiac a spôsob úhrady určí vedúca školskej jedálni.“ 

 
 

Čl. II 
1. Na  Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému  nariadeniu  obce Rovinka č. 13/2009 o  mieste a čase 

zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o určení výšky príspevku za 
pobyt dieťaťa v materskej škole, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 
v školskom klube a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni  
sa uznieslo Obecné  zastupiteľstvo v Rovinke  uznesením číslo ......./2012  dňa ................2012. 

2. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli obce Rovinka  a účinnosť  
pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Rovinka 

 
 
 

JUDr. Milan Bombala 
                                                                                                                          starosta obce 

 
 
 
Zverejnené dňa :  
 


