
1. Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 2/2015     bol vyvesený na úradnej tabuli obce a zverejnený na webovom sídle obce                           dňa   27.01.2023

2. Návrh Dodatku č.1  k VZN č. 2/2015  bol zvesený z úradnej tabule obce                                                                                             dňa  12.02.2023  

3. Dodatok č.1  k VZN č. 2/2015           po schválení bol vyvesený na úradnej tabuli obce  a zverejnený na webovom sídle obce         dňa   12.02.2023

4. Dodatok  č.1  k VZN č. 2/2015 nadobúda účinnosť                                                                                                                               dňa   01.03.2023 

Obecné  zastupiteľstvo  Pribeník  v  zmysle  §  6  ods.1  zákona  č.369/1990  Zb.  o  obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a súlade s §18 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov schválilo

Dodatok č. 1 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2015 zo dňa 29.06.2015

              o poskytovaní dotácií na obedy pre vybrané skupiny dôchodcov

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pribeník č.2/2015 zo dňa 29.06.2015  o poskytovaní dotácií 
na obedy pre vybrané skupiny dôchodcov sa mení  takto:

1.Čl. II odsek 1 sa nahrádza novým odsekom v tomto znení:

„1.Príspevok na stravovanie poskytuje nasledovným poberateľom dôchodkovej dávky, ktorí majú 
trvalé bydlisko v obci Pribeník:
- samostatne žijúci dôchodca
- dvojica dôchodcov
-invalidný dôchodca – ťažko zdravotne postihnutý občan.“

2.Čl. II odsek 4 sa text „ZŠ ulica Hlavná 215“ nahrádza novým textom v tomto znení:

„ZŠ ulica Cintorínska č.227“

3.Čl. IV odsek 4 sa odsek 2 nahrádza novým odsekom 2 v tomto znení:

„2.Hodnota stravného lístka je 4,50 €.“

4.Čl. IV sa tabuľka nahrádza novou tabuľkou v tomto znení:

Príjem v € Úhrada občana Príspevok
do 600,-€ / mesačne 3,-€ 1,50 €

nad 600,-€ / mesačne 3,50 € 1,00 €

Držitelia preukazu ZŤP bez 
ohľadu na príjem

3,-€ 1,50 €

5.Čl. V odsek 1 sa text „ZŠ ulica Hlavná 215“ nahrádza novým textom v tomto znení:

„ZŠ ulica Cintorínska č.227“
                                                                 



6.  Tento  Dodatok  č.1  k  Všeobecne  záväznému  nariadeniu  č.  2/2015  zo  dňa  29.06.2015
o poskytovaní  dotácií  na  obedy  pre  vybrané  skupiny  dôchodcov   bol  prijatý  OZ  Pribeník  dňa
12.02.2023     uznesením č. 15/02/2023.

7. Tento Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2015 nadobúda účinnosť 15.dňom odo
dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce. Na úradnej tabuli vyvesené dňa 27.01.2023.

                                                                                                    Mgr. Martin Kropuch

                                                                                                           starosta obce


