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DODATOK č. 2 

K Všeobecné záväznému nariadeniu obce Kotešová č. 4/2019   

O výške   mesačného  príspevku   za  pobyt dieťaťa  materskej  škole, v  školskom  

klube  detí a v centre voľného času 

 

 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Kotešová v zmysle § 6 odst. 1 podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

v znení neskorších predpisov, ďalej podľa § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov (ďalej len „zákon 

č. 596/2003 Z. Z.), Zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky a v súlade so zákonom NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) 

vydáva tento Dodatok č. 2 k  Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019 (ďalej len „VZN“) 

 

V paragrafe 3, Dodatkom č. 2, k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019, schválený Obecným zastupiteľstvom 

v Kotešovej na svojom riadnom zasadnutí dňa 5. 3. 2021, uznesením č. ......./2021 sa menia výšky úhrad 

v nasledovných položkách:   

 

§ 3 

 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 

 
1. Obec Kotešová v súlade s ustanoveniami § 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni nasledovne:    

      Hodnota stravného pre: 

Pôvodné znenie:  

a. cudzí stravníci (obed) je ............................................................... 3,13.-€ 

Nové znenie: 

a.    cudzí stravníci (obed) je ............................................................... 5.18.-€ 

 

Pôvodné znenie:  

b.    dôchodcovia (obed) je  ............................................................... 3,13.-€ 

Nové znenie:  

b. dôchodcovia (obed) je  ............................................................... 5,18.-€  

 
3.    V súlade s ustanovením  § 140 ods.9 zák.č.245/2008 Z.z. obec  Kotešová   určuje   platiť úhradu režijných  

        nákladov    zákonným   zástupcom   detí   v materskej  škole a žiakov v základnej škole v školskej jedálni    

        nasledovné: 

 

 Finančný limit na zaplatenie režijných nákladov v školskej jedálni na jeden deň:  

 

Pôvodné znenie:  

e.    zamestnancov školy (obed) je ............................................................... 0,40.-€  

Nové znenie:  

e.    zamestnancov školy (obed) je ............................................................... 0,80.-€  

 
        

 



§ 7 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1.   Na tomto Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa  

      5. 3.2021 a bolo schválené uznesením číslo 9/2021 

2.   Tento Dodatok č. 2 bude následné zapracovaný do Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2019   ako  

      celok v plnom znení. 

3.   Ostatné ustanovenia a body tohto Všeobecne záväzného nariadenia č. 4//2019 sa týmto Dodatkom      

      č. 2 nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení. 

3.   Toto Všeobecne záväzného nariadenia č. 4//2019, v rátane Dodatku č. 2, nadobúda účinnosť dňom  

      1. 4. 2021. 

 

 

 

V Kotešovej dňa 10. 3. 2021 

 

       PhDr., Mgr. Peter Mozolík 

           starosta obce Kotešová 
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