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Mesto Levoča  (ďalej len“ mesto“) v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 6, podľa  § 49 ods.4, podľa § 114 ods. 6, podľa § 115 
ods. 5, podľa § 116 ods.7, podľa § 140 ods.9, podľa § 141 ods. 5 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v y d á v a  pre územie mesta Levoča 
 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča  

č.  10/2011 
 

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 3/2010  
o výške príspevkov na čiastočnú úhradu  výdavkov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča 
 

 
Čl. I. 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 3/2010 - o výške príspevkov na čiastočnú úhradu  výdavkov 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča sa  mení a dopĺňa  takto:  

zmena  čl. 7 VZN 3/2010, ktorý  znie: 
 

 
Školská jedáleň  a výdajná školská jedáleň 

 
Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú 

úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových 
kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky: 

 
 

MŠ  
 (stravníci od 2 do 

6 rokov) 

Desiata Obed Olovrant Úhrada 

€ € € €  
0,24 0,60 0,21 1,05 

 
 
Základná škola 
(stravníci od 6 do 11 rokov) 

Obed Úhrada 

€ €  
0,88 0,88 

 
 
 
 
 

 

 

 

Čl. II. 

1.  Ostatné ustanovenia  VZN č. 3/2010  sa nemenia. 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta schválilo Mestské zastupiteľstvo v Levoči uznesením MZ  č. 
11/B/11  zo dňa  25. augusta 2011 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča nadobúda účinnosť 15-tym dňom od  vyvesenia 
na úradnej tabuli.  

Základná škola 
(stravníci od 11 do 15 rokov) 

Obed Úhrada 

€ €  
0,95 0,95 

Dospelý stravník Obed Úhrada 
 

€ €  
1,05 1,05 
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                                                                                                PaedDr. Milan Majerský 

primátor mesta  

 
 
Dátum vyvesenia: 26.08.2011 
Dátum zvesenia:   11.09.2011 


