
Obec Závadka v súlade s ustanoveniami §4 odsek 3 písmeno c) a odsek 5 písmeno a) bod 6 a §11 

ods. 4 písm. d), e) zákona    č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej 

aj „zákon o obecnom zriadení“) a zároveň v súlade s ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. o 

miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

(ďalej aj „zákon o miestnych   daniach“) schválila tento 

 

Dodatok č. 1   

k 

Všeobecne záväzné nariadenie 

o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov 

v materskej škole a školskom zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Závadka 

 

Dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa VZN o  výške príspevku a spôsobe jeho platby  

na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školskom zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Závadka č. 3/2019  takto: 

 

§ 4 

Školská jedáleň 
 

4. Dospelým stravníkom sa aplikuje úhrada za stravovanie podľa jednotne zvoleného finančného pásma 

pre príslušné zariadenie školského stravovania vo výške celkových nákladov na potraviny                a 

režijných nákladov na výrobu jedného jedla ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných              s 

akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka práce (stravovanie zamestnancov).  

Zamestnanci a MŠ a OcÚ uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo  vo výške 1,33 

€ - 2. pásmo z finančných pásiem ministerstva a režijné náklady vo výške 0,20 €. 

Cudzí stravníci (dôchodcovia) uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo                   

vo výške 1,33 € - 2. pásmo z finančných pásiem ministerstva a režijné náklady vo výške 2,17 €. 

Zamestnanci a cudzí stravníci uhrádzajú stravu vopred do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.  

 

Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia o   výške príspevku a spôsobe jeho platby  

na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Závadka č. 03/2019  ostávajú nezmenené. 
 

Tento Dodatok č.1 k  Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2019 schválilo Obecné zastupiteľstvo obce 

Závadka na svojom zasadnutí dňa 10.12.2021  uznesením č. 40/2021 a nadobúda účinnosť 1.1.2022. 

V Závadke dňa 15.12.2021 

 

 Jana Dziaková 

 starostka obce 
 

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2019 vyvesený na úradnej tabuli dňa 27.10.2021 
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