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Obec Závada   v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods.6 
a § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

Vydáva 
 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
OBCE ZÁVADA č. 1/2022 

  
o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou 

Závada   
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
1) Všeobecné záväzné nariadenie určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za 
pobyt dieťaťa v materskej škole a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výške 
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov. 
2)Všeobecné záväzné nariadenie sa vydáva pre školy a školské zariadenia, ktorých 
zriaďovateľom je obec Závada: 

1. Školské zariadenie: Materská škola Závada    
2.  Zariadenie školského stravovania: Školská jedáleň pri Materskej škole Závada   

 
§ 2 

Výška príspevku v materskej škole 
 

1) V zmysle § 28 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za pobyt dieťaťa v materskej škole 
zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy 
mesačne na jedno dieťa sumou  5,- € 
2) Príspevok sa neuhrádza za dieťa 
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 
b) ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 
c) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich  
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov. Uvedené musí zákonný 
zástupca v zmysle § 28 ods.8 písmeno a) zákona č. 245/2008 Z.z. preukázať. 



d) kedy dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase letných školských prázdnin, alebo v 
čase, kedy bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená obcou alebo inými 
závažnými dôvodmi na dobu viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní. 
 

 
§ 3 

Výška príspevku v školskej jedálni 
 

1) Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Veľkom Krtíši 
môže školská jedáleň poskytovať stravu deťom, žiakom a zamestnancom ako i iným fyzickým 
osobám. 
2) Veľkosť porcie jedla je daná vekovou kategóriou stravníka podľa zákonných výživových 
dávok, materiálno–spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových 
skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva. 
3) V zmysle § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný zástupca dieťaťa alebo 
žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup 
potravín bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov. 
 
 
Typ stravníka 
Dieťa v materskej 
škole 
 

Náklady na nákup potravín    p l  a t n é 
3. finančné pásmo  A 
2,10,- € 
 

Celodenná 
strava pre deti MŠ 
3. pásmo  A 

 
 

2,10,-€ 

 
 
Rozpis finančných nákladov na nákup potravín podľa druhu jedla pre deti MŠ: 
desiata 0,50 €          
obed 0,1,20 €              
olovrant 0,0,40 €       
celodenná strava 2,10,- €               
 
4) V zmysle § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prispieva zamestnanec školy 
alebo školského zariadenia ako stravník na úplnú úhradu nákladov vo výške nákladov na 
nákup potravín a režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál. 
 
Typ stravníka 
 
3.finančné pásmo  B 

Náklady na nákup 
potravín 
 2,10,- € 
 

Strava pre  
Zamestnancov -obed 

 
2,10,-€ 

 



 
§ 4 

Platenie príspevku 
 

1) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou je povinný zákonný zástupca 
uhradiť vopred a to do 15. dňa v kalendárnom mesiaci. 
2) Platenie príspevku za stravovanie dieťaťa (príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo 
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov) je povinný zákonný 
zástupca a zamestnanec uhradiť do 15. dňa v mesiaci. 

 

§ 5 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Nadobudnutím účinnosti tohto nariadene stráca účinnosť a platnosť VZN Obce Závada č. 
2/2019 

§ 6 
Záverečné ustanovenia 

 
 

- Pokiaľ nie je vo všeobecne záväznom nariadení podrobnejšia úprava, veci neupravené 
týmto nariadením sa riadia školským zákonom, zákonom o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve, zákonom o financovaní škôl a školských zariadení a 
vykonávacími predpismi vydanými na ich základe. 
 

- Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Závada  dňa:  25.11.2022 
 

- Návrh VZN zvesený z úradnej tabuli v obci Závada  dňa:  16.12.2022 
 

- Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Závada  sa uznieslo Obecné 
zastupiteľstvo v Závade dňa 16.12.2022 

 
- VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Závada  dňa:  16.12.2022 

 
- VZN zvesené z úradnej tabuli v obci Závada  dňa:  01.01.2023 

 
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023 

 
 
 
 
 
........................................ 
      Miroslav Kalmár 
        starosta obce  


