
O B E C     Z Á V O D 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
(dodatok č. 2) 

ktorým sa mení a dopĺňa  
Všeobecne záväzné nariadenie obce Závod 

o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku 
zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  

podmienok úhrady v školskej jedálni a prenájom telocvične. 
 

Návrh VZN:     - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:          13. 07. 2020 

                         - zverejnený na webovom sídle obce dňa:      13. 07. 2020 

                        - zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 13. 07. 2020 

 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do: 27.7. 2020 (vrátane)do 16.00 

hod. 

Doručené pripomienky (počet): - 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: -  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: - 

 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Závode dňa: 30.07.2020 

Uznesenie OZ č.: 49/2020 

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Závod dňa: 31.07.2020 

 

VZN zverejnené na webovom sídle obce Závod dňa: 31.07.2020 

VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce Závod dňa: 31.07.2020 

VZN zvesené z úradnej tabule obce Závod dňa 14.08.2020 

VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od schválenia obecným zastupiteľstvom v 

Závode 

                                                                  

                                                                              Ing. Peter Vrablec  

                                                                                  starosta obce 

 



Všeobecne záväzné nariadenie 
(dodatok č. 2) 

ktorým sa mení a dopĺňa  
Všeobecne záväzné nariadenie obce Závod  

o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku 
zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie 

podmienok úhrady v školskej jedálni a prenájom telocvične 
 

Obec Závod vydáva podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení                   
v znení neskorších predpisov toto Všeobecne záväzné nariadenie – dodatok č. 2, ktorým sa 
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Závod o výške príspevku za pobyt dieťaťa v 
materskej škole, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 
školského klubu detí a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na 
čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni a prenájom 
telocvične. 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

Odsek 3. Školský klub detí sa dopĺňa novým bodom 3.4 nasledovne : 

3.4. Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza príspevok na čiastočnú úhradu 
nákladov na činnosť školského klubu detí za dieťa, ktoré nedochádzalo do školského klubu 
detí v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka školského klubu detí 
zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v  týchto prípadoch uhrádza 
zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. 
 

Článok 2 
Výška príspevku a podmienky platenia príspevku 

Odsek 1. Materská škola pri Základnej škole v Závode  bod 1.1. sa mení nasledovne : 
1.1.  Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je 20,- €/ (slovom: dvadsať eur) za 
jedno dieťa mesačne. 
Odsek 2. Školský klub detí pri Základnej škole v Závode  bod 2.1. sa mení nasledovne : 
2.1.  Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí je pre 
zákonného zástupcu žiaka  17,- €/ (slovom: sedemnásť eur) za jedného žiaka mesačne. 
                  

Záverečné ustanovenia  

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie – dodatok č. 2 bolo schválené Obecným 
zastupiteľstvom v Závode dňa 30.7.2020, uznesením č. 49/2020 
2.   Toto Všeobecne záväzné nariadenie – dodatok č. 2 nadobúda účinnosť 15. dňom                       
od schválenia obecným zastupiteľstvom v Závode. 
 
 
         Ing. Peter Vrablec 
                  starosta obce 
 
Návrh vyvesený dňa : 13.07.2020 
VZN schválené dňa :  30.07.2020 
VZN platné od : 15.08.2020  


