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                 Obec Zavar, Viktorínova č. 14,  919 26 Zavar                                              

 

 

 

    

Obecné zastupiteľstvo obce Zavar na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
v znení neskorších predpisov  a v súlade so zákonom a podľa § 140 ods.10 zákona č 245/2008 
Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon), ktorým sa dopĺňa  zákon č.596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vydáva  

                                          DODATOK č. 1 

k Všeobecne záväznému nariadeniu Zavar č. 3 /2019 

o výške  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, 
ktorej zriaďovateľom je Obec Zavar 

                                  ktorým upravuje  Všeobecne záväzné nariadenie takto: 

   dopĺňa Čl. II. bod 6 o príspevok zákonného zástupcu dieťaťa MŠ a žiaka v ZŠ na čiastočnú   

   úhradu režijných nákladov v paušálnej výške 3,00 € mesačne 

                                  

Čl. II. 

Výška príspevku v školskej jedálni 

1. Príspevok je poplatok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov vo výške 
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na 
odporúčané výživové dávky. 

2. Výška príspevku za stravu je určená na deň. Pri vyúčtovaní poplatku sa postupuje 
nasledovne : počet prihlásených dní na stravu * sadzba príspevku. 
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3. Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave môže 
školská jedáleň pri ZŠ Zavar, Športová 33  a školská jedáleň pri MŠ Zavar, Športová 2 
Zavar poskytovať stravu deťom, žiakom, zamestnancom školy a školských zariadení. 

4. Veľkosť porcie jedla je daný vekovou kategóriou stravníka podľa zákonných 
výživových dávok. 

5. Veľkosť porcie dospelej osoby, t.j. zamestnanca školy a školského zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zavar je zhodná s normou vekovej kategórie 
stravníkov 15-18/19 ročných. Školská jedáleň neposkytuje stravu v reštauračných 
normách.  

6. V zmysle zákona č.245/2008 Z.z. § 140 prispieva zákonný zástupca na čiastočnú 
úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín a režijných nákladov podľa 
vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané dávky : 

 

 
 
                                           Záverečné ustanovenie 

         1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce Zavar č. 3/2019 
              o výške  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej   
              jedálni, ktorej zriaďovateľom je Obec Zavar zostávajú v platnosti. 
 
         2.  Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov      
              a podmienky úhrad v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je Obec Zavar bol   
              schválený  Obecným zastupiteľstvom obce Zavar dňa................................., 
              uznesením č. ................................. a nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyvesenia. 
 
        3.  Zmeny a dodatky tohto VZN č. 3/2019 možno vykonať iba dodatkom schváleným 
             uznesením Obecného zastupiteľstva obce Zavar.  
 
 

 
                                                                                                       Bc. Lukáš Sochor 
                                                                                                         starosta obce 

 Desiata Obed Olovrant Spolu Režijné náklady 

 denne mesačne 

Materská 
škola 

0,38 € 0,90 € 0,26 € 1,54 € 3,00 € 

ZŠ od 6-11 
rokov 

 1,21 €  1,21 € 3,00 € 

ZŠ od 11-15 
rokov 

 1,30 €  1,30€ 3,00 € 


