
O B E C     Z Á V O D 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 

(dodatok č. 4) 
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:          25. 11. 2022 

                         - zverejnený na webovom sídle obce dňa:      25. 11. 2022 

                        - zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 25. 11. 2022 

 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do: 05.12. 2022 (vrátane)do 

16:00 hod. 

Doručené pripomienky (počet): 0 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: - - -  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: - - -  

 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Závode dňa: 15.12.2022 

Uznesenie OZ č.: 92/2022 

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Závod dňa: 16.12.2022 

 

VZN zverejnené na webovom sídle obce Závod dňa: 16.12.2022 

VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce Závod dňa: 16.12.2022 

VZN zvesené z úradnej tabule obce Závod dňa 31.12.2022 

VZN nadobúda účinnosť 01.01.2023 

 

 

                                                                  

                                                                                Radomír Ševeček  

                                                                                  starosta obce 



 

Všeobecne záväzné nariadenie 

(dodatok č. 4) 

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. 4, 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. 

 

 

3. Školská jedáleň pri Materskej škole v Závode; Školská jedáleň pri Základnej  

škole v Závode  

1. Š kolská  jedá leň  poskytuje strávováňie 

á) deťom á ž iákom ZŠ  s MŠ  v Zá vode ňá č iástoč ňu  u hrádu ňá kládov, ktore  uhrá džá 

žá koňňy  žá stupčá vo vy s ke ňá kládov ňá ňá kup potráví ň podľá vekovy čh kátego rií  

strávňí kov v su láde s uvedeňy mi fiňáňč ňy mi pá smámi á č iástoč ňu  u hrádu rež ijňy čh 

ňá kládov ňá vy robu, vy dáj jedá l á ňá pojov. 

b) žámestňáňčom s ko l á s kolsky čh žáriádeňí  á iňy m fyžičky m osobá m žá u hrádu 

ňá kládov vo vy s ke ňá kládov ňá ňá kup potráví ň podľá vekovy čh kátego rií  strávňí kov 

v su láde s uvedeňy mi fiňáňč ňy mi pá smámi á s u hrádou rež ijňy čh ňá kládov ňá vy robu, 

vy dáj jedá l á ňá pojov 

2. Prí spevok, ktory  uhrá džá žá koňňy  žá stupčá dieťáťá á ž iáká vo vy s ke ňá kládov ňá 

ňá kup potráví ň podľá vekovy čh kátego rií  strávňí kov v ňádvá žňosti ňá odporu č áňe  

vy ž ivove  dá vky á prí spevok ňá č iástoč ňu  u hrádu rež ijňy čh ňá kládov, je urč eňy  áko 

mesáč ňy  páus á l spolu s prí spevok ňá potráviňy. 

3. Prí spevok ňá rež ijňe  ňá klády žá dieťá á ž iáká ňá č iástoč ňu  u hrádu ňá kládov spojeňy čh 

s č iňňosťou v s kolskej jedá lňi, je ňá káž dy  mesiáč urč eňy  jedňotňe bež ohľádu ňá to, 

koľko dňí  v mesiáči ž iák odstrávuje á bež ňá roku ňá vrá teňie pomerňej č ásti re ž ie. 

Obeč Zá vod urč uje vy s ku prí spevku ňá strávováňie v s kolskej jedá lňi pri MŠ  

á v s kolskej jedá lňi pri ZŠ  ňá strávňí ká á jedlo v č áse ičh pobytu v s kole álebo s kolskom 

žáriádeňí  ňásledovňe :  



 

stravníci od 2 – do 6 rokov  

Ukážováteľ 
Desiátá - 

deňňe 

Obed - 

deňňe 

Olovráňt - 

deňňe 

Špolu žá 

jedňu 

osobu 

Dotá čiá ňá 

podporu 

dieťáťá k 

strávováčí m 

ňá vykom 

Plátbá žá 

1/deň  ňá 

ňá kup 

potráví ň 

MŠ denná   

(strávňí k  - dieťá 

MŠ ) 

0,50 1,20 0,40 2,10 0 2,10 

Rež ijňe  ňá klády 

mesáč ňe 

     4,00 

 

 

 

 

stravníci od 6 – do 11 rokov   

Ukážováteľ 
Desiátá 

- deňňe 

Obed - 

deňňe 

Olovráňt - 

deňňe 

Špolu žá 

jedňu 

osobu 

Dotá čiá ňá 

podporu 

dieťáťá k 

strávováčí m 

ňá vykom 

Plátbá 

žá 

1/deň  

ňá 

ňá kup 

potráví ň 

ZŠ  (strávňí k  - 

ž iák prve ho 

stupň á ZŠ ) 

0,00 1,70 0,00 1,70 0 1,70 

Rež ijňe  ňá klády 

mesáč ňe 

     4,00 

 

    

 

                                 



stravníci od 11 – do 15 rokov  

Ukážováteľ 
Desiátá 

- deňňe 

Obed - 

deňňe 

Olovráňt - 

deňňe 

Špolu žá 

jedňu 

osobu 

Dotá čiá ňá 

podporu 

dieťáťá k 

strávováčí m 

ňá vykom 

Plátbá 

žá 

1/deň  

ňá 

ňá kup 

potráví ň 

ZŠ  (strávňí k  - 

ž iák druhe ho 

stupň á ZŠ ) 

0,00 1,90 0,00 1,90 0 1,90 

Rež ijňe  ňá klády 

mesáč ňe 

     4,00 

 

  

                              

Stravníci – zamestnanci 

    

Desiátá - deňňe Obed - deňňe Olovráňt - deňňe Špolu žá jedňu osobu 

0,00 2,40 0,00 2,40 

Rež ijňe  ňá klády mesáč ňe   4,00 

 

 

                                

Stravníci – dospelí - cudzí       

                              

Desiátá - deňňe Obed - deňňe Olovráňt - deňňe Špolu žá jedňu osobu 

0,00 2,40 0,00 2,40 

Rež ijňe  ňá klády deňňe   1,60 

  spolu 4,00 EUR 

 



Zá koňňy  žá stupčá dieťáťá álebo ž iáká, žámestňáňči á ostátňe  fyžičke  osoby su  poviňňe  

uhrádiť rež ijňe  poplátky, áko áj prí spevok ňá strávováňie v s kolá čh á s kolsky čh 

žáriádeňiáčh sá uhrá džáju  mesáč ňe vopred vždy najneskôr do 20 dňa v mesiaci 

prevodom ňá u č et s kolskej jedá lňe álebo pos tovou pouká ž kou. 

Č í slo u č tu s kolskej jedá lňe v tváre IBAN: SK71 5600 0000 0032 4952 8007 

Spôsob prihlasovania a odhlasovania: 

Odhlá siť, resp. prihlá siť ňá strávu je mož ňe  24 hodín vopred (vyhlá s ká MŠ  ŠR č . 

330/2009 Z. ž. žo 14. áugustá 2009m § 3 ods. 5 pí sm. á), t.j. deň vopred do 14:00 

hodiny. Z do vodu dodrž iáváňie vs eobečňe žá vá žňy čh prá vňyčh predpisov pre s kolske  

strávováňie (ňápr. Zá sády sprá vňej vy robňej práxe – HAČČP á pod.) nie je možné 

odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň. Mož ňosti odhlásováňiá žo strávováňiá 

- telefoňičky ňá tel. č . 034/7799477 

- telefoňičky ňá tel. č . 034/7799265 

- osobňe Š .J. pri ZŠ  s MŠ  Zá vod 

V prí páde ňeprí tomňosti ž iáká (ák sá ňestihňe odhlá siť vopred) je mož ňe  v prvy  deň  

odobráť strávu do priňeseňy čh č isty čh ňá dob, ktore  priňesie žá koňňy  žá stupčá v č áse 

vy dájá strávy (12.00 hod – 14.00 hod). Následuju če dňi je ž iák poviňňy  sá odhlá siť ák 

ňebude odoberáť strávu. 

Odobratý obed, kedy nebol žiak v škole resp. sa nezúčastnil vyučovacieho procesu 

a odobral si stravu do nádoby, hradí žiak/zákonný zástupca sumou prislúchajúcou 

žiakovi podľa stupňa. 

Neodhlásená strava: V prí páde, ž e ž iák, ktory  je prihlá seňy  ňá strávováňie á ž ňejáke ho 

do vodu sá ňežu č ástňí  vyuč ováčieho pročesu (ňeprí de ňá vyuč ováňie) á žá roveň  si 

ňeodhlá si strávu – obed, ňá táky to obed ňepripádá  dotá čiá žo s tá tu, t.j. neodhlásený 

obed hradí zákonný zástupca dieťaťa sumou prislúchajúcou žiakovi, podľa vyššie 

uvedeného stupňa. 

 

Ná žá kláde uvedeňe ho, žá koňňy  žá stupčá dieťáťá berie ňá vedomie, ž e je poviňňy  

v prí páde neúčasti svojho dieťáťá ňá vyuč ováňí , dieťá žo strávy včas odhlásiť, alebo 

uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie, ktory  je uvedeňy  pri jedňotlivy čh 

kátego riá čh strávňí kov. 

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada 

neposkytuje. 

 

 



Záverečné ustanovenia  

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie – dodatok č. 4 bolo schválené Obecným 

zastupiteľstvom v Závode dňa15.12.2022, uznesením č. 92/2022. 

2.   Toto Všeobecne záväzné nariadenie – dodatok č. 4 nadobúda účinnosť od 1. 1. 2023.  

 

 

 

         Radomír Ševeček 

                  starosta obce 

 

Návrh vyvesený dňa: 25.11.2022 

VZN schválené dňa: 15.12.2022 

VZN platné od: 01.01.2023  

 


