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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rybany
č. 4/2019
o určení výšky finančných príspevkov
v škole a školských zariadeniach zriadených Obcou Rybany
Obec Rybany v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami § 28 ods. 5, ods. 6 a ods. 7,
§ 49 ods. 4 a ods. 5, § 114 ods. 6 a ods. 7, § 116 ods. 6 a ods. 7, § 140 ods. 9, ods. 10 a ods. 12
a § 142a zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR
č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

Článok 1
Základné ustanovenie
1)

Obec Rybany je zriaďovateľom:
− Materská škola, Rybany 357
− Základná škola, Rybany 355, Rybany.

2)

Obec Rybany je zriaďovateľom školských zariadení:
− Školský klub detí, Rybany 355, Rybany ako súčasť Základnej školy, Rybany
355, Rybany
− Školská jedáleň, Rybany 357, Rybany ako súčasť Základnej školy, Rybany 355,
Rybany.

3)

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je v zmysle zákona NR SR č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov určiť výšku nasledovných finančných príspevkov v škole
a školských zariadeniach:
a) mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí ako
súčasti základnej školy,
c) mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ako súčasti
základnej školy + mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni ako súčasti
základnej školy.

Článok 2
Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
za pobyt dieťaťa v materskej škole
1)

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
určuje zriaďovateľ, t. j. Obec Rybany, pre:
−

Materskú školu, Rybany 357.

2)

Obec Rybany v súlade s ustanovením § 28 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v sume:
10,00 €.

3)

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
(podľa ods. 2) sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a zároveň predloží riaditeľke
materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré navštevuje materskú školu a ktoré je zároveň umiestnené v školskom
zariadení na základe rozhodnutia súdu.

4)

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
(podľa ods. 2) sa neuhrádza ani za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca dieťaťa
pomernú časť určeného príspevku.

5)

Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 10. dňa v kalendárnom mesiaci
v hotovosti do pokladne materskej školy.

Článok 3
Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosti školského klubu detí ako súčasti základnej školy
1)

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
určuje zriaďovateľ, t. j. Obec Rybany, pre:
− Školský klub detí, Rybany 355, Rybany ako súčasť Základnej školy, Rybany 355,
Rybany.

2)

Obec Rybany v súlade s ustanovením § 114 ods. 6 zákona NR SR č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosti školského klubu detí ako súčasti základnej školy
v sume:
7,00 €.

3)

Príspevok uhrádza zákonný zástupca vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho
mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

4)

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí ako
súčasti základnej školy (podľa ods. 2) sa neuhrádza, ak zákonný zástupca žiaka o to
písomne požiada a zároveň predloží riaditeľke základnej školy, ktorej súčasťou je
školský klub detí doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi. Riaditeľka základnej školy, ktorej súčasťou je školský klub
detí, sumarizuje predpísané písomné náležitosti o zákonných zástupcoch žiakov, ktorí
požiadali o neuhrádzanie mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosti školského klubu detí ako súčasti školy a predkladá ich bez zbytočného
odkladu, najneskôr do 3 dní, zriaďovateľovi.

5)

O znížení alebo odpustení príspevku rozhoduje zriaďovateľ.

Článok 4
Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni ako súčasti základnej školy,
a
na režijné náklady v školskej jedálni ako súčasti základnej školy
1)

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a mesačný
príspevok na režijné náklady v školskej jedálni určuje zriaďovateľ, t. j. Obec Rybany
pre:
− Školskú jedáleň, Rybany 357, Rybany ako súčasť Základnej školy, Rybany 355,
Rybany.

2)

Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec, poskytuje stravovanie deťom a žiakom
za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, resp. zákonný
zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.

3)

Obec Rybany v súlade s ustanovením § 140 ods. 9 a ods. 10 a s ustanovením
§ 142a zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje výšku
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ako súčasti
základnej školy - podľa príslušných vekových kategórií stravníkov - alikvotne na
základe denných súm 3. finančného stravovacieho pásma na nákup potravín na
jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov stanoveného Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s účinnosťou od 01.09.2019
nasledovne:
− deti navštevujúce posledný ročník materskej školy
(desiata = 0,38 €, obed = 0,90 € a olovrant = 0,26 €)
*(dotácia štátu na stravu dieťaťa = 1,20 €/deň)

spolu: 0,34 €/deň

− deti vo veku od dvoch do piatich rokov, ktoré navštevujú materskú školu
a žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
(desiata = 0,38 €, obed = 0,90 € a olovrant = 0,26 €)
*(dotácia štátu na stravu dieťaťa = 1,20 €/deň)
spolu: 0,34 €/deň
− deti vo veku od dvoch do piatich rokov, ktoré navštevujú materskú školu
a žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
(desiata = 0,38 €, obed = 0,90 € a olovrant = 0,26 €)
*(dotácia štátu na stravu dieťaťa = 1,20 €/deň)
spolu: 0,34 €/deň

− ostatné deti materskej školy
(desiata = 0,38 €, obed = 0,90 € a olovrant = 0,26 €)
*(dotácia štátu na stravu dieťaťa = 0,00 €/deň)

spolu: 1,54 €/deň

−

žiaci základných škôl
veková kategória od 6 rokov do 11 rokov (1. - 4. ročník)
(desiata = 0,60 €)
*(dotácia štátu na stravu žiaka = 0,00 €/deň)
celkom - 0,60 €/deň

−

žiaci základných škôl
veková kategória od 6 rokov do 11 rokov (1. - 4. ročník)
(obed = 1,21 €)
*(dotácia štátu na stravu žiaka = 1,20 €/deň)
celkom - 0,01 €/deň

−

žiaci základných škôl
veková kategória od 11 rokov do 15 rokov (5. - 9. ročník)
(desiata = 0,60 €)
*(dotácia štátu na stravu žiaka = 0,00 €/deň)
celkom - 0,60 €/deň

−

žiaci základných škôl
veková kategória od 11 rokov do 15 rokov (5. - 9. ročník)
(obed = 1,30 €)
*(dotácia štátu na stravu žiaka = 1,20 €/deň)
celkom - 0,10 €/deň

− zamestnanci materskej školy, zamestnanci základnej školy
• zamestnanec - obed
• zamestnávateľ - zo sociálneho fondu
• zamestnávateľ - réžia
Spolu:
− iné fyzické osoby
(obed = 1,41 €/deň + réžia = 1,98 €/deň)

1,21 €/deň
0,20 €/deň
1,98 €/deň
3,39 €/deň

spolu:

3,39 €/deň

*Dotáciu na stravu dieťaťa, resp. žiaka školy (t. j. dotáciu na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa) poskytuje štát - prostredníctvom Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Obci Rybany (ako zriaďovateľovi)
poskytuje príslušnú dotáciu na stravu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Bánovciach nad Bebravou, a to na základe žiadosti; škole poskytuje dotáciu na stravu
zriaďovateľ.
Dotácia na stravu dieťaťa materskej školy:
Dotácia na stravu dieťaťa sa poskytuje za každý deň, v ktorom sa dotknuté dieťa
materskej školy zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a odobralo stravu (primárne
obed).
Dotácia na stravu dieťaťa - na úrovni materskej školy - je prioritne určená
na zabezpečenie obeda; ak dieťa odoberie počas dňa iba desiatu alebo iba olovrant
(bez obeda), dotácia na stravu sa na toto dieťa nevzťahuje.
V prípade použitia sankcií (pri neuznaní dotácie na stravu - na úrovni materskej školy)
uhrádzajú zákonní zástupcovia detí mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni ako súčasti materskej školy podľa nasledovného princípu:
− deti navštevujúce posledný ročník materskej školy
(desiata = 0,38 €, obed = 0,90 € a olovrant = 0,26 €)

spolu - 1,54 €/deň

− deti vo veku od dvoch do piatich rokov, ktoré navštevujú materskú školu
a žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
(desiata = 0,38 €, obed = 0,90 € a olovrant = 0,26 €)
spolu - 1,54 €/deň
− deti vo veku od dvoch do piatich rokov, ktoré navštevujú materskú školu
a žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
(desiata = 0,38 €, obed = 0,90 € a olovrant = 0,26 €)
spolu - 1,54 €/deň
Dotácia na stravu žiaka základnej školy:
Dotácia na stravu žiaka základnej školy sa poskytuje za každý deň, v ktorom sa
dotknutý žiak základnej školy zúčastnil výchovno-vzdelávacej činnosti a odobral stravu
(obed).
Dotácia na stravu žiaka základnej školy je určená iba na zabezpečenie obeda; ak žiak
odoberie počas dňa iba desiatu (bez obeda), dotácia na stravu sa na tohto žiaka
nevzťahuje.
V prípade použitia sankcií (pri neuznaní dotácie na stravu - na úrovni základnej školy)
uhrádzajú zákonní zástupcovia žiakov mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni ako súčasti základnej školy podľa nasledovného princípu:
− žiaci základných škôl
veková kategória od 6 rokov do 11 rokov (1. - 4. ročník)
(obed = 1,21 €)

celkom - 1,21 €/deň

− žiaci základných škôl
veková kategória od 11 rokov do 15 rokov (5. - 9. ročník)
(obed = 1,30 €)
celkom - 1,30 €/deň
4)

V školskej jedálni ako súčasti školy sa môžu pripravovať - v závislosti od interných
podmienok školy a školskej jedálne ako súčasti školy - diétne jedlá pre deti, resp. pre
žiakov a tiež pre zamestnancov materskej školy a základnej školy, u ktorých podľa
posúdenia odborného ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie
podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydané
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Obec Rybany
v súlade s ustanovením § 140 ods. 5 a ods. 10 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školskej jedálni ako súčasti základnej školy - podľa príslušných vekových
kategórií stravníkov - alikvotne na základe denných súm 3. finančného stravovacieho
pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
stanoveného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
s účinnosťou od 01.09.2019 nasledovne:
− deti navštevujúce posledný ročník materskej školy
(desiata = 0,46 €, obed = 1,08 € a olovrant = 0,31 €)
*(dotácia štátu na stravu dieťaťa = 1,20 €/deň)

spolu: 0,65 €/deň

− deti vo veku od dvoch do piatich rokov, ktoré navštevujú materskú školu
a žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
(desiata = 0,46 €, obed = 1,08 € a olovrant = 0,31 €)
*(dotácia štátu na stravu dieťaťa = 1,20 €/deň)
spolu: 0,65 €/deň

− deti vo veku od 2 do 5 rokov, ktoré navštevujú materskú školu a žijú
v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
(desiata = 0,46 €, obed = 1,08 € a olovrant = 0,31 €)
*(dotácia štátu na stravu dieťaťa = 1,20 €/deň)
spolu: 0,65 €/deň
− ostatné deti materských škôl
(desiata = 0,46 €, obed = 1,08 € a olovrant = 0,31 €)
*(dotácia štátu na stravu dieťaťa = 0,00 €/deň)

spolu: 1,85 €/deň

− žiaci základných škôl
veková kategória od 6 rokov do 11 rokov (1. - 4. ročník)
(desiata = 0,62 €)
*(dotácia štátu na stravu žiaka = 0,00 €/deň)

celkom - 0,62 €/deň

− žiaci základných škôl
veková kategória od 6 rokov do 11 rokov (1. - 4. ročník)
(obed = 1,46 €)
*(dotácia štátu na stravu žiaka = 1,20 €/deň)

celkom - 0,26 €/deň

− žiaci základných škôl
veková kategória od 11 rokov do 15 rokov (5. - 9. ročník)
(desiata = 0,67 €)
*(dotácia štátu na stravu žiaka = 0,00 €/deň)
celkom - 0,67 €/deň
− žiaci základných škôl
veková kategória od 11 rokov do 15 rokov (5. - 9. ročník)
(obed = 1,56 €)
*(dotácia štátu na stravu žiaka = 1,20 €/deň)
celkom - 0,36 €/deň
− zamestnanci materských škôl a základných škôl
• zamestnanec - obed
• zamestnávateľ - zo sociálneho fondu
• zamestnávateľ - réžia

1,49 €/deň
0,20 €/deň
1,98 €/deň

Spolu:

3,67 €/deň

− iné fyzické osoby
(obed =1,69 €/deň + réžia = 1,98 €/deň)

spolu:

3,67 €/deň

*Dotáciu na stravu dieťaťa, resp. žiaka školy s diétnym stravovaním (t. j. dotáciu
na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) poskytuje štát - prostredníctvom
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Obci Rybany (ako
zriaďovateľovi) poskytuje príslušnú dotáciu na stravu Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny v Bánovciach nad Bebravou, a to na základe žiadosti; škole poskytuje dotáciu
na stravu zriaďovateľ.
Dotácia na stravu dieťaťa materskej školy s diétnym stravovaním:
Dotácia na stravu dieťaťa materskej školy s diétnym stravovaním sa poskytuje za každý
deň, v ktorom sa dotknuté dieťa materskej školy zúčastnilo výchovno-vzdelávacej
činnosti a odobralo stravu (primárne obed).
Dotácia na stravu dieťaťa materskej školy s diétnym stravovaním je prioritne určená
na zabezpečenie obeda; ak dieťa odoberie počas dňa iba desiatu alebo iba olovrant
(bez obeda), dotácia na stravu sa na toto dieťa nevzťahuje.

V prípade použitia sankcií (pri neuznaní dotácie na stravu - na úrovni materskej školy)
uhrádzajú zákonní zástupcovia detí mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni ako súčasti materskej školy podľa nasledovného princípu:
− deti navštevujúce posledný ročník materskej školy
(desiata = 0,46 €, obed = 1,08 € a olovrant = 0,31 €)

spolu - 1,85 €/deň

− deti vo veku od dvoch do piatich rokov, ktoré navštevujú materskú školu
a žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
(desiata = 0,46 €, obed = 1,08 € a olovrant = 0,31 €)
spolu - 1,85 €/deň
− deti vo veku od dvoch do piatich rokov, ktoré navštevujú materskú školu
a žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
(desiata = 0,46 €, obed = 1,08 € a olovrant = 0,31 €)
spolu - 1,85 €/deň
Dotácia na stravu žiaka základnej školy s diétnym stravovaním:
Dotácia na stravu žiaka základnej školy s diétnym stravovaním sa poskytuje za každý
deň, v ktorom sa dotknutý žiak základnej školy zúčastnil výchovno-vzdelávacej činnosti
a odobral stravu (obed).
Dotácia na stravu žiaka základnej školy s diétnym stravovaním je určená iba
na zabezpečenie obeda; ak žiak odoberie počas dňa iba desiatu (bez obeda), dotácia
na stravu sa na tohto žiaka nevzťahuje.
V prípade použitia sankcií (pri neuznaní dotácie na stravu - na úrovni základnej školy)
uhrádzajú zákonní zástupcovia žiakov mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni ako súčasti základnej školy podľa nasledovného princípu:
− žiaci základných škôl
veková kategória od 6 rokov do 11 rokov (1. - 4. ročník)
(obed = 1,46 €)

celkom - 1,46 €/deň

− žiaci základných škôl
veková kategória od 11 rokov do 15 rokov (5. - 9. ročník)
(obed = 1,56 €)
celkom - 1,56 €/deň
Ak dieťa/žiak školy neodobralo/neodobral stravu z dôvodu, že zriaďovateľ (t. j. Obec
Rybany) nezabezpečil diétne jedlo dieťaťu/žiakovi, u ktorého podľa posúdenia
ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, príp. zákonný
zástupca dieťaťa/žiaka pripraví diétne jedlo doma a prinesie ho dieťaťu/žiakovi
na konzumáciu do školskej jedálne, poskytnutú dotáciu na stravu vyplatí zákonnému
zástupcovi dotknutého dieťaťa zriaďovateľ, ktorý deleguje túto právomoc na vedúcu
školskej jedálne.
5)

Obec Rybany v súlade s ustanovením § 140 ods. 9 a ods. 10 zákona NR SR
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje výšku mesačného príspevku
na režijné náklady v školskej jedálni ako súčasti základnej školy v sume:
− za dieťa materskej školy

2,00 €

− za žiaka základnej školy
veková kategória od 6 rokov do 11 rokov (1. - 4. ročník)

2,00 €

− za žiaka základnej školy
veková kategória od 11 rokov do 15 rokov (5. - 9. ročník)

2,00 €

Mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni ako súčasti školy sa uhrádza
spolu s mesačným príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ako
súčasti školy.
Mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni ako súčasti školy sa uhrádza
za každého stravníka (t. j. za dieťa, resp. za žiaka), ktorý aspoň raz za príslušný
kalendárny mesiac odobral jedno hlavné jedlo (obed) alebo jedno doplnkové jedlo
(desiata).
Mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni ako súčasti školy sa uhrádza aj
za deti a žiakov, ktorí žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
a tiež za deti a žiakov, ktorí žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške
životného minima.
Mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni ako súčasti školy je určený
na nákup materiálno-technického vybavenia školskej jedálne, vrátane opráv a údržby
zariadení, na výdavky spojené so spotrebou energií školskej kuchyne, na likvidáciu
kuchynského odpadu, a tiež na výdavky spojené so zabezpečením hygieny a kultúry
stolovania.
6) Termín úhrady; spôsob úhrady a ďalšie podrobnosti súvisiace s mesačným príspevkom
na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ako súčasti základnej školy rieši
Usmernenie k realizácii dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom žiakov
v Základnej škole, Rybany 355, Rybany, ktorý musí byť zverejnený na internetovej
stránke školy.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
1)

Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Rybanoch
dňa 24.06.2019 uznesením č. 20/2019
2) Nadobudnutím účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia Obce Rybany
č. 4/2019 o určení výšky finančných príspevkov v škole a školských zariadeniach
zriadených Obcou Rybany sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rybany č. 3/2012
vrátane dodatkov o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských
zariadeniach zriadených Obcou Rybany.
3) Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rybany č. 4/2019 o určení výšky finančných
príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Rybany nadobúda
účinnosť od 1. septembra 2019.

Roman Malánik
starosta obce

