
 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

OBCE KUNEŠOV Č. 2/2019 
 

O URČENÍ  VÝŠKY  PRÍSPEVKOV ČIASTOČNEJ 

ÚHRADY NÁKLADOV OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV 

DETÍ V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH 

V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE 

KUNEŠOV 
 

Schválené dňa:     28.08.2019 ČISLO UZNESENIA:   22/2019 

Právoplatné od:    01.09.2019 ÚČINNÉ OD:  01.09.2019 

 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kunešov podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 

6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v y d á v a pre 

územie Obce Kunešov toto: 

 

                                                      

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

Obce Kunešov 

č. 2/2019  
 

o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných 

zástupcov detí v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

 Kunešov.

 

 Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Predmetom tohto všeobecného záväzného nariadenia (ďalej „nariadenie) je určenie výšky 

príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí v školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kunešov od 1.9.2019. 

 

 

Článok 2 

Určenie výšky príspevkov 

 

(1) Výška príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí v školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kunešov od 1.9.2019 je nasledovná: 

 

 

 



 

Názov zariadenia       Príspevky 

 

MATERSKÁ ŠKOLA 

 

- deti od 3 rokov       5,-€/ mes.  

 

 

Školská jedáleň – materská škola 

 

Príspevok na dieťa                                                         

- stravná jednotka (desiata + obed)     1,14 €/ deň 

 

Príspevok zamestnanca      1,26 €/ obed 

+ doplatok zamestnávateľa na potraviny    0,22 €/ obed       

+ režijné náklady       1,04 €/ obed 

 

Dospelí stravníci – dôchodcovia s trvalým pobytom v obci  1,26 €/ obed 

Režijné náklady – obed      1,04 €/ obed          

 

 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenie 

 

(1) Ruší sa VZN č. 2/2016 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od 

zákonných zástupcov detí v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Kunešov. 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Kunešove 

uznesením č. ...22/2019............ zo dňa ....28.08.2019......... 

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa .......01.09.2019.............. 

 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce, 

najmenej 15 dní pred schvaľovaním.   Od:1.8.2019 do 23.08.2019                                                                                      

                     

 

 

 

             ......................................... 

Peter S l a š ť a n 

                                                                                                                         starosta obce    
                                                                                                                                         


