
  

OBEC KAPUŠANY 
OBECNÝ ÚRAD KAPUŠANY 

Hlavná 104/6,  082 12  Kapušany 

 

 

 

 
 

V Kapušanoch dňa  24. 02. 2023    Číslo materiálu:      KY-56/2023/OcU-2 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch na základe § 6 zákona a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva tento: 

 

DODATOK č. 1/2023 

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kapušany č. 6/2022 o výške príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Kapušany 

 

 

Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa: 

 

 

Článok 4  

 

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v školskej jedálni 

 

V bode 1 sa pôvodný text nahrádza: 

 

 
1. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutie stravy stanovuje obec na vydané jedlo na deň: 

 

                                  

zariadenie 

cena za nákup potravín na jedno 

jedlo  

                                                                                                                                              

desiata          obed        olovrant                        

EUR          EUR          EUR 

               

réžia 

EUR 

dotácia MPSVaR na 

cenu za nákup potravín 

na jedno jedlo podľa 

zákona č. 544/2010 Z.z. 

platba za 1 

deň/réžia a 

doplatok na 

nákup 

potravín/EUR 

ZŠ s MŠ (stravníci                 

2-6 rokov) 
 0,45             1,10               0,35   0,30 - 2,20 

ZŠ s MŠ                      

(stravníci predškoláci 

MŠ do 6 rokov) 

 0,45             1,10               0,35   0,30 1,30 0,90 



ZŠ s MŠ (stravníci                 

6-11 rokov) 
1,50 0,30 - 1,80 

ZŠ s MŠ (stravníci                 

6-11 rokov pri 

uplatnení dotácie 

MPSVaR) 

1,50 0,30 1,30 0,50 

ZŠ s MŠ (stravníci                 

11-15 rokov) 
1,70 0,30 - 2,00 

ZŠ s MŠ (stravníci                 

11-15 rokov pri 

uplatnení dotácie 

MPSVaR) 

1,70 0,30 1,30 0,70 

zamestnanci školstva 
2,20 2,05 - 4,25 

cudzí                 

stravníci 
2,20 2,05   4,25 

 

 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Návrh Dodatku č. 1/2023 k VZN č. 6/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kapušany bol 

vyvesený na pripomienkovanie občanom na úradnej tabuli od 08. 02. 2023 do 23. 02. 2023. 

K návrhu neboli podané pripomienky. 

2. Dodatok č. 1/2023 k VZN č. 6/2022 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Kapušanoch 

dňa 23. 02. 2023 uznesením č. 57/2 /2023. 

3. Na úradnej tabuli bol Dodatok č. 1/2023 k VZN č. 6/2022 o výške príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Kapušany  vyvesený dňa  24. 02. 2023 a účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia 

na úradnej tabuli. 

 

 

 

      __________________________________ 

      Ing. Ján Zemčák 

         starosta obce 


