
Zápisnica 

 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného podľa §12, ods. 2, zák. SNR č. 369/90 Zb. 

o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 07.03.2022 o 18.00 hod. 

v zasadačke Obecného úradu vo Voznici 

 

Prítomní: Poslanci OZ podľa prezenčnej listiny 

       p. Pajerský Martin – ospravedlnený 

                  p. Lauková Ľubica - ospravedlnená 

   

Program zasadnutia:  

1) Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov a zapisovateľa 

2) Kontrola uznesení a diskusných príspevkov, správa o činnosti OcÚ od 01.01.2022 

3) Správa o nakladaní s odpadmi v obci Voznica 

4) VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 

na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských 

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Voznica 

5) Prehodnotenie žiadostí o opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu 

6) Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Voznica za rok 2021  

7) Aktuálne informácie 

8) Diskusia 

9) Záver  

    

 

K bodu č. 1 

Riadne zasadnutie otvoril a ďalej viedol starosta obce. Prítomných bolo 5 poslancov, p. 

Pajerský Martin a p. Lauková Ľubica boli ospravedlnení. Zasadnutie OZ   starosta vyhlásil za 

uznášania schopné. Navrhnutý program bol jednohlasne schválený.   

Za overovateľov zápisnice starosta určil p. Kršiaka P. a p. Slosiara C. Za zapisovateľku určil  

p. Kalčokovú.   

 

K bodu č. 2  

Kontrolu uznesení č. 41/2021  - 59/2021  zo dňa 13.12.2021  vykonal  starosta obce . Ku 

kontrole uznesení  neboli vznesené žiadne pripomienky. Starosta obce podal správu o činnosti 

OcÚ od 01.01.2022, ktorá je prílohou zápisnice (príloha č.1) 

Uznesenie č. 1/2022 

 

OZ vo Voznici   s c h v a ľ u j e   správu o plnení uznesení č. 41/2021 – 59/2021  bez 

pripomienok. 

Hlasovanie  

Prítomných: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 

 



Uznesenie č. 2/2022 

 

OZ vo Voznici  b e r i e    n a    v e d o m i e  správu o činnosti OcÚ od 01.01.2022 

    

Hlasovanie  

Prítomných: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č. 3  

O nakladaní s odpadmi informovala OZ p. Paštinská. Obec dosiahla v roku 2021 úroveň 

vytriedenia komunálnych odpadov 54,86 % (medziročný nárast o 20,72 %), to znamená, že 

sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládke 

odpadov je v roku 2022 určená na 15,- EUR za tonu. Vzhľadom na to, že percento úrovni 

vytriedenia komunálneho odpadu je vyššie ako 50% , sadzba sa oproti minulému roku znížila 

o 7,- EUR za tonu.  

Sadzba za zneškodnenie zmesového komunálne odpadu na skládke odpadov sa zvýšila z 36,- 

EUR  na 48,60 EUR za tonu a sadzba za zneškodnenie objemného odpadu sa zvýšila 

zo  42,-EUR  na 48,60 EUR  za tonu.   

Mestský podnik služieb Žarnovica zvyšuje sadzbu za vysypanie 1 ks 110 l zbernej nádoby 

z pôvodných 1,20 EUR  na 1,44 EUR  a sadzbu za odvoz 1 100 l kontajnera z pôvodných 7,20 

EUR  na 8,40 EUR .   

Porovnanie množstva odpadov v roku 2020 s rokom 2021: 

Druh odpadu 2020 2021 Rozdiel 

KUKA 84,88 t 76,11 t -8,77 

SEPAROVANÝ 20,801t 35,598 t +14,797 

KONTAJNER 15,36 t 20,42 t +5,06 

BRKO 40,8 t 83,02 t +42,22 

ELEKTRO + OLEJ 2,285 t 2,261 t -0,024 

ŠATSTVO,TEXTÍLIE - 6,2 t +6,2 

OSTATNÉ 23,0 t 8,0 t -15,0 

SPOLU: 187,126 231,609 +44,483 

 

Jarné upratovanie sa uskutoční v 12. týždni od 21. do 27. marca 2022. 

Jesenné upratovanie je naplánované od 17.   do    23.októbra 2022.  

Elektroodpad, nebezpečný odpad a jedlé oleje sa zberajú celoročne na obecnom úrade počas 

úradných hodín.  

Pred obecným úradom sú umiestnené 2 kontajnery určené na zber použitého šatstva, textílií, 

odevov a obuvi a jedna zberná nádoba určená na zber použitých batérií.   

Biologický odpad (konáre, burina, tráva, piliny) a kuchynský odpad občania sú povinní 

zhodnocovať predovšetkým na vlastných pozemkoch kompostovaním.   

Obec je povinná zabezpečiť zber kuchynského odpadu. Obec sa rozhodla tento odpad 

zneškodňovať domácim kompostovaním. K tomu je potrebné zabezpečiť aby 100 % 

domácností kompostovalo na vlastnom pozemku, k čomu musíme mať podpísané od 

obyvateľov čestné prehlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu 

z domácností.  

Na konáre a lístie s trávou sú vytvorené samostatné skládky pri lavici - zelený kontajner na 

Dielikach je určený predovšetkým na odkladanie bioodpadu z verejných priestranstiev. 

Do KUKA nádob je zakázané odkladať zložky triedeného odpadu- plasty, sklo, papier, kov. 

 



Uznesenie č. 3/2022 

 

OZ vo Voznici   b e r i e   n a   v e d o m i e   správu o nakladaní s odpadmi v obci Voznica 

Hlasovanie  

Prítomných: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č. 4  

O návrhu VZN č.1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 

na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských 

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Voznica, informovala p. Kalčoková.  

Vzhľadom k  zvýšeniu výdavkov najmä energií a ostatného zvýšenia bežných nákladov, bol 

vypracovaný  tento návrh VZN č.1/2022.  

Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli ako aj na webovej stránke od 18.02.2022 na 

pripomienkovanie. 

Za pobyt dieťaťa v MŠ prispieva rodič na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne 

na jedno dieťa poplatok  6,- EUR, ktorý  nepokrýva náklady v MŠ, preto navrhujeme zvýšiť 

poplatok na 10,- EUR mesačne.  

Na stravovanie prispieva rodič na nákup potravín. Výška príspevku je daná Ministerstvom 

školstva a je rozdelená do troch pásiem.  

Výška príspevku 1,45 EUR nepokrýva náklady, preto navrhujeme výšku príspevku  v 3. 

finančnom pásme, čo činí 1,54 EUR na celodennú stravu. 

 

Uznesenie č. 4/2022 

 

OZ vo Voznici   s c h v a ľ u j e  VZN č.1/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v materskej škole a v školskej jedálni (príloha č.2) 

Hlasovanie  

Prítomných: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č.5  

Správu o opakovanom uzatvorení zmluvy o nájme podala p. Paštinská.  

Boli prehodnotené dve žiadosti o uzatvorenie zmluvy o nájme bytu č. 5 a č. 8. Nájomcovi bytu 

č. 5 uplynula doba nájmu dňa 31.01.2022 a bytu č. 8 uplynie doba nájmu dňom 31.03.2022.  

Po prehodnotení žiadostí navrhujeme s nájomcami uzatvoriť zmluvu o nájme bytu na dobu 

určitú, a to nasledovne:   

- pre nájomcu bytu č. 5 Petrana Šmondrková sa doba nájmu predlžuje o tri roky do 31.01.2025 

- pre nájomcu bytu č. 8 Ivan Grolmus sa doba nájmu predlžuje o tri roky do 31.03.2025 

 

Uznesenie č. 5/2022 

 

OZ vo Voznici   b e r i e   n a   v e d o m i e  žiadosti o opakované uzatvorenie zmluvy o nájme 

bytu č. 5 a č.8 

 



Hlasovanie  

Prítomných: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č. 6  

Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Voznica za rok 2021 je prílohou zápisnice  

(príloha č.3) 

 

Uznesenie č. 6/2022 

 

OZ vo Voznici   b e r i e   n a   v e d o m i e  správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021 

Hlasovanie  

Prítomných: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č. 7  

Aktuálne informácie  

Starosta informoval o zvýšení zálohových platieb za plyn na OcÚ a v MŠ  o 225 %, čo ovplyvní 

aj rozpočet.  

Ďalej informoval o situácii na Ukrajine, obec sa bude riadiť pokynmi z krízového štábu 

Okresného úradu.  

 

Uznesenie č. 7/2022 

 

OZ vo Voznici   b e r i e   n a   v e d o m i e  aktuálne informácie 

Hlasovanie  

Prítomných: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 

Kalendár podujatí na rok 2022 

- Deň učiteľov (stretnutie bývalých zamestnancov)     27.03.2022 

- Stavanie mája  30.04.2022 

- Deň matiek  08.05.2022 

- Malá Roudka -  partnerská návšteva  24.06.2022 – 26.06.2022 

- „Hurá prázdniny“  02.07.2022 

- „Dni obce“   27.08.2022 

Uznesenie č. 8/2022 

 

OZ vo Voznici   s c h v a ľ u j e   kalendár podujatí na rok 2022 

Hlasovanie  

Prítomných: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 



K bodu č. 8  

Diskusia – nebola žiadna. 

 

 

Na záver starosta obce poďakoval všetkým zúčastneným poslancom .  

 

 

 

        Kamil Blaho 

        starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:  Kršiak Peter          ........................................ 

                                                           

                                                           Slosiar Cyril       ......................................... 

 

 

Vo Voznici 07.03.2022  

 

Zapísala:  Kalčoková Mária  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          Príloha č.1 

Správa o činnosti OcÚ od 1.1.2022 

Začiatok roka 2022 bol poznačený vrcholiacou epidémiou COVID 19  a z nej 

vyplývajúcimi opatreniami. Museli sme permanentne monitorovať výskyt pozitivity v MŠ 

a operatívne prispôsobovať vzdelávací proces. Pre občanov sme zabezpečovali informácie 

a súčinnosť pri registrácii očkovania a pod. 

 Už tradične je začiatok roka obdobím, kedy sa vyhodnocujú výsledky, štatistiky 

a pripravujú sa podklady pre činnosti a aktivity celej samosprávy.  

 Pripravovali sme harmonogram zvozov komunálnych odpadov. Venovali sme sa 

problematike kompostovania biologického odpadu, kuchynského odpadu a pod. Pre bytový 

dom a ostatné budovy v správe obce sme zabezpečili pravidelné revízie a servis. Ľudské 

kapacity nám v nebývalej miere zamestnáva stavebná agenda. V súčasnosti je v štádiu 

prípravy 6 stavebných konaní. Taktiež sme v tomto období zaznamenali aj zvýšený záujem 

o vysporiadanie si vlastníckych vzťahov, či už fyzické osoby alebo aj právnické osoby.  

V druhom mesiaci sme začali rokovania s okresným úradom životného prostredia na príprave 

kolaudácie ČOV, čo sa javí ako nosná úloha pre tento rok. Na základe podnetu občanov sme 

vymenili dvere a okná na klube, resp. knižnici. Tieto priestory plánujeme využívať ako ,,detský 

kútik“ pre mamičky s deťmi.  

Prvý mesiac každého roku je obdobie, keď sa pripravujú podklady pre  miestne dane 

a poplatky. Občania nevenujú pozornosť zmenám v ich daňových a poplatkových 

povinnostiach, a tým sťažujú vydávanie rozhodnutí. Za daňové obdobie za rok 2021 výbor UPS 

Voznica podal čiastkové daňové priznanie, ktorým spôsobil zmenu v doterajšom zaužívanom 

spôsobe platenia dane zo spoločných nehnuteľností. O tejto daňovej zmene urbár členov UPS 

neinformoval a napriek tomu, že na týchto nehnuteľnostiach hospodári alebo ich ďalej 

prenajíma, daňovou povinnosťou tak zaťažil vlastníkov – členov UPS. Taktiež sme zaznamenali, 

že z pozemkov v intraviláne obce (za ktoré UPS daň neplatí, neudržuje ich ) sa  snaží UPS získať 

finančné prostriedky tým, že uzatvára s občanmi zmluvy o nájme pozemkov za parkovanie na 

verejných priestranstvách a pod. Táto skutočnosť je dostatočným dôvodom na to, aby sa obec 

prestala o tieto pozemky starať a udržiavať ich – kosiť. Taktiež urbárske pozemkové 

spoločenstvo má povinnosť vypilovať stromy a kríky v ochrannom pásme elektrických vedení. 

Napriek upozorneniu zo dňa 24.08.2021 tak neurobili do dnešného dňa,  a tým ohrozujú 

bezpečnú dodávku elektrickej energie, hlavne v časti obce Richňava. Z tohto dôvodu  obec 

v  prípade poruchy na dodávke elektrickej energie nebude zodpovedať za vzniknutú situáciu.  

Po krátkej odmlke pán Z. Mihálik začal opäť využívajúc infozákon, podáva žiadosti 

o sprístupnenie informácií z oblasti nakladania s majetkom obce. Taktiež podáva podnety na 

hlavnú kontrolórku obce, aby preverila takmer všetky faktúry od roku 2014. Zameriava sa na 

spochybnenie vykonaných prác, hlavne v ktorých boli zainteresovaní poslanci OZ alebo 

starosta obce. Vo svojich podaniach  sa vyjadruje čoby žalobca a zároveň sudca. Osvojuje si 

právo vyjadrovať sa čo je v súlade s právnymi predpismi a čo nie. Jeho takmer 41 podaní 

v tomto volebnom období sa preukázalo ako neopodstatnených, a obec, obecný úrad nebol 

nijako sankcionovaný a jeho tzv. aktivity vnímam ako nenaplnené ambície na post poslanca 

OZ alebo kontrolóra obce, o ktoré sa uchádzal neúspešne, ako aj jeho vysoký stupeň egoizmu 

a absencie sebareflexie.  

Na záver správy musím zareagovať aj na Správu o činnosti výboru UPS za rok 2021, 

vypracovanú 9. februára 2022 Zdenkom Mihálikom – hospodárom spoločenstva.  Reagovať 

budem len na dane z nehnuteľnosti, kde p. Mihálik uvádza, ako vždy, svoj výklad zákonov, 



povinností a pod. Obecný úrad Voznica vždy chránil záujmy všetkých občanov a napomáha 

občanom riešiť ich problémy. Nezaťažuje občanov byrokraciou a v oblasti miestnych daní 

a poplatkov má dlhodobo nízke sadzby a poplatky  v našom regióne – viď Rudno nad Hronom 

alebo Hodruša – Hámre, ktoré priamo susedia s našim katastrom.  

Už v prvej vete správy p. Mihálik zavádza, že UPS dlhodobo platilo daň z nehnuteľnosti. Do 

roku 2016 vždy platili  dane nájomníci, ktorí na pozemkoch hospodárili a problém vznikol 

vtedy, keď nájom za kameňolom mala platiť s.r.o. Medhan, kde konateľom je p. Mihálik. 

Obštrukciou dosiahol, že za kameňolom, lesy a už aj trvalé trávny porasty sú platcami dane 

členovia spoločenstva a výbor UPS na týchto nehnuteľnostiach naďalej hospodári. Daň 

z nehnuteľnosti môže podľa daňového zákona platiť po dohode nájomca, ale to by zo strany 

s.r.o. Mihálik a spol. musela byť dobrá vôľa, ktorá u týchto pánov dlhodobo absentuje. Prečo 

asi? 

Taktiež daňové priznanie musí podať a podpísať daňovník a nie obec, ako uvádza a zavádza p. 

Mihálik. Výbor UPS bol povinný o zmene daňovej povinnosti členov informovať. 

P. Mihálik vo všeobecnosti ako aj v tomto prípade rád používa výroky ako – nezákonné, 

nesprávne postupy starostu obce a pod. Avšak toto pri všetkých jeho snahách nebolo 

preukázané a potvrdené zo strany oprávnených inštitúcií. Aj rozhodnutie finančnej správy 

a krajskej prokuratúry musí preskúmať Ministerstvo financií, či  rozhodnutie o výrube daní za 

rok 2021 bolo platné alebo nie.  

Na záver možno konštatovať, že vo všeobecnosti občania pochopili postup a dôvody obce pri 

zvyšovaní daní a poplatkov, nakoľko najväčšiu daňovú povinnosť sme sa snažili preniesť na 

tých, ktorí podnikajú v kameňolome a v lese. Zvýšenie za ostatné plochy sa dotklo LESOV SR, 

Národnej diaľničnej spoločnosti a UPS Voznica. Lesné pozemky boli zvýšené len LESOM SR, 

UPS Voznica a PROJEKT INVESTMENT s.r.o. Nie občanom.  

Daň z nehnuteľnosti na verejných priestranstvách obec nikdy nevyžadovala, ale výbor UPS na 

tieto pozemky, ktoré občania užívajú na parkovanie a pod. svojou snahou o uzatváranie zmlúv 

za ich užívanie spôsobil chaos a dezorientovanosť užívateľov.  

A celkom na záver možno dodať, že súčasné vedenie UPS od začiatku svojej činnosti 

vyvíja aktivity, ktorými znevažuje prácu a hlavne výsledky samosprávy.  

 

 

 

Vo Voznici, 07.03.2022   

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           Príloha č.2 

VZN č. 1/2022 

o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a 

vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, 

ktorých zriaďovateľom je obec Voznica. 

Obecné zastupiteľstvo vo Voznici v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 6 ods. 24 zákona č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 28, § 49, § 114, § 116 a § 

140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznáša na tomto všeobecne záväznom 

nariadení: 

PRVÁ ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

§ 1 

Účel a predmet 

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských 

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Voznica. 

§ 2 

Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach 

V školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Voznica sa uhrádzajú 

tieto príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených 

so stravovaním (ďalej len „príspevky“): 

1. príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

2. príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v zariadení 

školského stravovania 

DRUHÁ ČASŤ 

PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH 

§ 3 

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 

výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 10,- € (desať eur). 

2. Príspevok sa uhrádza do 15. dňa v kalendárnom mesiaci na bankový účet vedený vo 

VÚB, a.s. č. účtu  SK80 0200 0000 0000 0632 2422. 

3. Ak je dieťa prijaté do materskej školy v priebehu školského roka, za prvý mesiac 

dochádzky sa príspevok uhrádza vždy do troch pracovných dní odo dňa, v ktorom bolo 

zákonnému zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy. 

4. Príspevok sa neuhrádza za dieťa v súlade s § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

§ 4 

Výška, termín a spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v období 

obmedzenej alebo prerušenej prevádzky cez letné prázdniny 

1. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do 

materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu 

choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom. 



2. Preukázateľný spôsob je predloženie potvrdenia od lekára (ak je dôvodom choroba) a 

čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o rodinných dôvodoch prerušenia dochádzky do 

materskej školy. 

3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej 

školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy 

zapríčinená obcou (zriaďovateľom) alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto 

prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku . 

4. Za týždeň dochádzky do materskej školy sa na účely platenia príspevku podľa tohto 

článku považuje každý aj začatý týždeň, okrem týždňa, v ktorom 1. júl pripadne na 

štvrtok alebo piatok, kedy sa za začatý týždeň príspevok neuhrádza. 

§ 8 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v zariadení školského 

stravovania 

1. Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu 

nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa 

vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na 

jedno jedlo určenými ministerstvom školstva. 

2. Výška príspevku je nasledovná: 

Stravník – dieťa v MŠ 

Od 2 – 6 rokov 

1 desiata 1 obed 1 olovrant 
Celodenná 

strava 

0,38 € 0,90 € 0,26 € 1,54 € 

  

3. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v zariadení školského stravovania 

podľa tohto článku sa uhrádza do 15.  dňa v kalendárnom mesiaci na účet školskej jedálne 

vedený vo VÚB, a.s. č. účtu SK42 0200 0000 0016 6412 5759. 

Od 1. januára 2019 je zriaďovateľ povinný znížiť úhradu zákonného zástupcu dieťaťa v školskej 

jedálni o dotáciu poskytnutú podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

1. Dotácia na stravu sa poskytuje na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-

vzdelávacieho procesu v Materskej škole a odobralo obed a iné jedlo. 

2. V prípade neodhlásenia dieťaťa z obeda, bude hodnota obeda hradená rodičom – 

v tomto prípade nárok na dotáciu zaniká. 

3. Spôsob odhlasovania stravníka zo stravy sa upravuje v prevádzkovom poriadku 

Školskej jedálne. 

§ 10 

 

TRETIA ČASŤ 

SPOLOČNÉ, ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA 

§ 13 

Záverečné ustanovenia 

Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyvesenia nariadenia na úradnej tabuli 

a na webovom sídle po jeho schválení v zastupiteľstve. 

 

 



§ 14 

Zrušovacie ustanovenia 

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č.2/2018 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole  a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti  

Obce Voznica. 

  

 

 

 

 

 

V Voznici dňa 07.03.2022                                        Kamil Blaho  

                    starosta obce 

                                                                                                        v.r. 

 

 

 

Vyvesené: 18.02.2022 

Schválené: 07.03.2022  uznesením č. 4/2022   
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