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Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia §  6 ods. 2 písm. d) zákona č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v y d á v a  

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kunerad č. 4/2021 

 

o zriadení centra voľného času 

 

 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením obce Kunerad v súlade s Rozhodnutím 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu  a športu Slovenskej republiky, Sekcie 

predprimárneho a základného vzdelávania podľa § 14 ods. 6 písm. b) zákona č. 596/2003 

Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonom v znení neskorších predpisov, č. 2021/8151:2-A2130 zo dňa 09. 02. 2021                 

o zaradení Centra voľného času, Hlavná ulica 103/124, Kunerad do siete škôl a školských 

zariadení Slovenskej republiky sa zriaďuje Centrum voľného času, Hlavná ulica 103/124, 

Kunerad s termínom začatia činnosti 01. 09. 2021. 

2. Obec Kunerad zriaďuje Centrum voľného času ako rozpočtovú organizáciu obce Kunerad. 

 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyvesenia nariadenia na úradnej 

tabuli a na webovom sídle po jeho schválení obecným zastupiteľstvom. 

2. VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Kunerade uznesením číslo ....................... 

zo dňa ............................. 

3. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kunerad                     

č. 02/2020 o zriadení centra voľného času schválené uznesením Obecného zastupiteľstva 

Obce Kunerad číslom 18/245/2020 zo dňa 22. 06. 2020.  

 

V Kunerade, dňa 22. 04. 2021 

 

 

 

 

Mgr. Monika Kavecká MHA, MPH 

starostka obce 

                                                                                    


