
 

Dodatok č.2 

k 

Všeobecne záväznému nariadeniu 

č.2/2020 

 

 

 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov                       

v MŠ a ŠKD a výške príspevku na réžiu a nákup potravín 

v jedálni MŠ a ZŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Pusté Úľany v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

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

v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 

ods. 9 a § 141 ods. 5 a 6 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a 

o doplnení niektorých zákonov, zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona 

NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v 

znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo vydáva všeobecne záväzné nariadenie o výške 

príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a stravníkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 

školských zariadeniach Obce Pusté Úľany. Obecné zastupiteľstvo podľa § 11, ods. 4 písm. g) 

zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto 

všeobecne záväznom nariadení. 

 

 



Týmto dodatkom č.2 sa mení: 

 
Časť II. Materská škola 

 
 

I. Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v 

materskej škole 

 

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa 

určuje na  20 EUR/mesiac.  

 

 

 

 

 

Záverečné ustanovenie 
 

1. Návrh dodatku č. 2 k VZN 2/2022 vyvesený na úradnej tabuli obce a na stránke obce Pusté 

Úľany dňa 1.7.2022. 

2. Návrh dodatku č. 2 k VZN 2/2022 bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

Pusté Úľany dňa 19.7.2022. 

3. Dodatok č. 2 k VZN 2/2022 bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Pusté 

Úľany dňa 31.8.2022, vyvesený na úradnej tabuli obce a na stránke obce Pusté Úľany. 

 


