
Všeobecne záväzné nariadenie                                                                Číslo : VZN č. 55 /2019 

                       

 

 

OBEC ŽDAŇA 

 
v súlade s ustanoveniami čl. 68 a 71 Ústavy SR, s ustanovením § 6, ods.1 zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č.245/2008 Z. z. o  

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

 

 

v y d á v a 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  obce Ždaňa č. 55 /2019 

 
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o 

výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej 

škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského 

klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v 

školskej jedálni, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdaj nej školskej 

jedálni a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času. 

 

 

 

 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)  

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:     08.08.2019  

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:    08.08.2019 

Dátum ukončenia pripomienkového konania:    22.08.2019 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  .................                                                

 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenia  

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:               22.08.2019 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:      23.09.2019 

VZN nadobúda účinnosť dňom:            06.09.2019 

 



Obecné zastupiteľstvo Obce Ždaňa podľa § 11, ods. 4 písm. g, zák.č.369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení (ďalej len „nariadenie“). 

 

§ 1 

Účel a predmet 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nahrádza Všeobecne záväzné nariadenia obce Ždaňa o 

mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, o výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdaj nej školskej jedálni a o výške príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského strediska záujmovej činnosti  č. 23/2008 zo dňa 

9.10.2008   

        28/2009 zo dňa 24.9.2009 

        29/2009 zo dňa 10.12.2009 

        47/2015  zo dňa 22.10.2015 

                   54/2017 zo dňa 21. 12. 2017  vrátane prílohy a dodatkov,  

v súlade s platnou právnou úpravou. 

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bližšie upravuje práva a povinnosti rodičov, alebo inej 

fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti, alebo do pestúnskej 

starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“), navštevujúce 

Základnú školu, Jarmočná 96, Ždaňa, Školský klub detí, ako súčasť Základnej školy, Jarmočná 

96, Ždaňa, Školskú jedáleň, ako súčasť Základnej školy, Jarmočná 96,  Ždaňa, Materskú školu 

Ždaňa a Centrum voľného času, ako súčasť Základnej školy, Jarmočná 96, Ždaňa   - zriadené 

obcou Ždaňa. 

 

§ 2 

Pôsobnosť 

 

Toto nariadenie je záväzné pre všetkých zákonných zástupcov, ktorí majú dieťa zverené do 

osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 

navštevujúce Základnú školu, Jarmočná 96, Ždaňa, Školský klub detí ako súčasť Základnej 

školy, Jarmočná 96, Ždaňa, Školskú jedáleň ako súčasť Základnej školy, Jarmočná 96, Ždaňa,  

Centrum voľného času ako súčasť Základnej školy, Jarmočná 96, Ždaňa   a Materskú školu 

Ždaňa   - zriadené obcou Ždaňa.  

Zároveň sa vzťahuje na dospelých stravníkov (cudzích stravníkov ) a dôchodcov nad 65 rokov, 

stravujúcich sa v školskej jedálni. 

 

§ 3 

 

Zápis detí ktoré majú povinnosť plniť povinnú školskú dochádzku. 

 

1. Obec Ždaňa  v súlade s ustanovením § 20, ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len školský zákon) 



ukladá riaditeľke Základnej školy, Jarmočná 96,  Ždaňa  vykonať zápis detí, ktoré majú 

začať plniť povinnú školskú dochádzku (ďalej len zápis) v termíne od 1. apríla do 30. apríla, 

ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú 

dochádzku. 

 

2. Termín zápisu každoročne určí riaditeľka základnej školy. Zápis sa uskutoční v budove 

základnej školy. 

 

3, Obec Ždaňa  v súlade s ustanovením § 20, ods. 3 písm. a) školského zákona ukladá 

riaditeľke Základnej školy Ždaňa  zverejniť v dobe od 1.marca do 31. marca kalendárneho 

roku miesto a čas zápisu, k nasledujúcemu školskému roku zákonným zástupcom po dohode so 

zriaďovateľom takto: 

- na budove Základnej školy, Jarmočná96, Ždaňa, 

- na internetovej stránke obce Ždaňa, 

- v budove Materskej školy Ždaňa, 

- na informačnej tabuli pri Obecnom úrade v obci Ždaňa. 

 

4. V súlade s § 20, ods. 4 školského zákona základná škola pri zápise žiaka vyžaduje tieto 

osobné údaje: 

a) Meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne 

občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa, 

b) Meno, priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov. 

 

§ 4 

 

Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole Ždaňa. 

 

1, Na základe návrhu riaditeľky materskej školy, Obec Ždaňa v súlade s ustanovením § 28, ods. 5 

školského zákona určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú  náhradu výdavkov za 

pobyt dieťaťa v Materskej škole Ždaňa v sume 

  

15,00 € pre dieťa, ktoré k 1.9. bežného roka dovŕši 3 roky 

30,00 € pre dieťa ktoré k 1.9. bežného roka nedovŕši 3 roky 

 

Táto suma v súlade s § 28, ods.6. školského zákona neprevyšuje 15 % sumy životného minima 

pre jedno nezaopatrené dieťa podľa ustanovenia § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom 

minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Opatrenia 

MPSVaR o úprave súm životného minima na dané obdobie. V prípade dovŕšenia veku 3 rokov 

dieťaťa počas bežného roka sa poplatok zníži od 1. dňa  nasledujúceho mesiaca ma 15,- €. 

 

2, Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov, za pobyt dieťaťa v materskej škole 

zákonný zástupca dieťaťa zo zákona neuhrádza za dieťa : 

 

a. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

b. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je 



poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (podľa zákona č. 

599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov), 

c. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

 

3, Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole po 

písomnom požiadaní na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa : 

a. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 

preukázateľným spôsobom, 

b. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená 

prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto 

prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. 

 

4. Rozhodnutie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v 

materskej škole vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa riaditeľka materskej školy v súlade s týmto 

nariadením. 

 
 

§ 5 

Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou Školského klubu detí ako 

súčasť Základnej školy, Jarmočná 96, Ždaňa. 

 

 

1. Obec Ždaňa  v súlade s ustanovením § 114, ods. 6 až 8 školského zákona určuje výšku 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Školského 

klubu detí zriadeného Obcou Ždaňa  takto: 

 

a) sumu  10 € / mesiac  za každé dieťa navštevujúce školský klub detí, s dobou činnosti do 

13.30 hod.  

 

b) sumu  15 € / mesiac  za každé dieťa navštevujúce školský klub detí, s dobou činnosti do 

16.30 hod.  

 

c) sumu  1 € / mesiac za žiaka, ktorého meno je uvedené v „“Oznámení o schválení dotácie 

na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa“ z ktorého vyplýva, že sú v hmotnej 

núdzi. (podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

 

 

2. Tieto sumy v súlade s § 114, ods.7  školského zákona neprevyšujú 15 % sumy životného 

minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa ustanovenia § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o 

životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

Opatrenia MPSVaR o úprave súm životného minima na dané obdobie. 

 



3. Rozhodnutie o výške mesačného príspevku, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 

školského klubu detí, vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa riaditeľ Základnej školy, Jarmočná 96, 

Ždaňa, v súlade s týmto nariadením. 
 

 

§ 6 

Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou Centra voľného času ako 

súčasť Základnej školy    

 

1. Obec Ždaňa  v súlade s ustanovením § 115, ods. 5 až 7 školského zákona určuje výšku 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Centra voľného 

času ako súčasť Základnej školy – ďalej len CVČ    

 v sume 

5 € /mesiac 

 

 za každé dieťa navštevujúce CVČ. Príspevok sa uhrádza len raz, bez ohľadu na počet 

navštevovaných krúžkov. 

 

2. Riaditeľ Základnej školy na základe splnomocnenia zriaďovateľom môže rozhodnúť o znížení 

alebo odpustení stanoveného príspevku pre dieťa navštevujúce centrum, ktorého meno je 

uvedené v „“Oznámení o schválení dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa“ z ktorého vyplýva, že sú v hmotnej núdzi. (podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v 

hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

 

 

3. Táto suma v súlade s § 115, ods.6. školského zákona neprevyšujú 15 % sumy životného 

minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa ustanovenia § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o 

životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

Opatrenia MPSVaR o úprave súm životného minima na dané obdobie. 

 

4. Rozhodnutie o výške mesačného príspevku, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ  

vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa riaditeľ Základnej školy Ždaňa, v súlade s týmto 

nariadením. 

 

 

 

§7 

 

Určenie finančného pásma a výšky režijných nákladov na prípravu stravy v Školskej 

jedálni Ždaňa ako súčasti Základnej školy Ždaňa 

 

1. Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec Ždaňa, poskytuje stravovanie deťom a 

žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov 

na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané 

výživové dávky. Zákonný zástupca neprispieva  na úhradu režijných nákladov. 

 



2. Výšku nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov určujú finančné 

pásma na nákup potravín na jedno jedlo. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy 

výskumu a športu Slovenskej republiky.  

 

3. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom na zabezpečenie obeda a iného jedla 

pre dieťa navštevujúce materskú školu rok pred začatím plnenia povinnej školskej 

dochádzky a žiaka navštevujúceho základnú školu je 1,20 €/deň. Rozdiel medzi 

finančným pásmom na nákup potravín a dotáciou uhrádza zákonný zástupca 

dieťaťa/žiaka. 

 

4. Dotácia na deti a žiakov, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu konzumovať stravu 

pripravovanú v školskej jedálni zriaďovateľ vypláca zákonným zástupcom na účet, na 

základe účasti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese.  

 

 

5. Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu uhrádza:  

a) zákonný zástupca za dieťa materskej školy, ktoré navštevuje nižší ako posledný ročník 

pred plnením povinnej školskej dochádzky a nemá nárok na dotáciu na podporu výchovy 

k stravovacím návykom,  

b) zákonný zástupca za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak neodhlásil dieťa 

alebo žiaka najneskôr do 14 h predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania stravy v 

školskej jedálni v danom stravovacom dni,  

c) zákonný zástupca, ktorý neodhlásil dieťa/žiaka do 14:00 h predchádzajúceho dňa z 

dôvodu, že dieťa/žiak ochorel; v prvý deň choroby môže zákonný zástupca obed pre 

dieťa/žiaka odobrať.  

 

6. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na 

nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané 

výživové dávky je určený na každý stravovací deň nasledovne: 

 

 

 

 
 MŠ denné  Desiata  Obed  Olovrant  Spolu  

( stravníci od 2 

- 6 rokov )  

     €      €       €      €  

 1. pásmo       0,34          0,80               0,23                1,37  

 Základná škola    

(stravníci od 6 - 11 rokov)    

 1. pásmo                    1,08                                   1,08  

 Základná škola    

(stravníci od 11 -15 rokov)  

 1. pásmo                    1,16                                   1,16  

   

 

7. Zvyšok finančného rozdielu medzi dotáciou na stravu a finančným pásmom, školská 

jedáleň prednostne použije na potraviny.  



 

8. Poplatok určený podľa toho paragrafu nariadenia sa uhrádza najneskôr do 15. dňa 

mesiaca, v ktorom sa stravovanie poskytuje. 

 

9. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka je povinný dodržiavať podmienky režimu stravovania a 

spôsob úhrady stravného stanovené v interných predpisoch školy.  

 

 

10. Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov (zamestnanci školy a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce) sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie 

stravníkov 15-18/19 ročných1) a úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce.  

          

      Diétne stravovanie detí a žiakov u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára si zdravotný 

stav vyžaduje osobitné stravovanie nie je možné zabezpečovať v podmienkach školskej jedálne. 

 

11. Určenie výšky režijných nákladov na prípravu stravy v Školskej jedálni Ždaňa ako súčasti 

Základnej školy Ždaňa.  Na základe posúdenia nákladovosti na prípravu jedál v školskej 

jedálni sa určuje výška režijných nákladov na prípravu obeda nasledovne :        

                

                                                          1,04 € / jeden obed 

 

 

§8 

Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a podmienky tejto úhrady. 

 

Obec Ždaňa  v súlade s ustanovením § 141, ods. 5 až 7 školského zákona určuje výšku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej je zriaďovateľom takto: 

 

a. pre dieťa Materskej školy Ždaňa .............................................1,37 € /deň, ktorého 

zákonný zástupca nie je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v 

hmotnej núdzi (podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), a navštevuje nižší ako 

posledný ročník pred plnením povinnej školskej dochádzky 

b. pre dieťa Materskej školy Ždaňa .............................................0,17 € /deň, ktorého 

zákonný zástupca nie je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v 

hmotnej núdzi (podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), a navštevuje  posledný 

ročník pred plnením povinnej školskej dochádzky s nárokom na dotáciu 1,20 € 

c. pre dieťa Materskej školy Ždaňa .............................................0,17€ /deň, za každé dieťa, 

ktorého zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (podľa 

zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov), a navštevuje iný ako posledný ročník pred 

plnením povinnej školskej dochádzky, ak sumu vo výške 1,20 € uhradí za dieťa štát 

prostredníctvom svojej organizácie. 



d. Obec Ždaňa  v súlade s ustanovením § 140, ods. 9 až 11 školského zákona určuje výšku 

na čiastočnú úhradu nákladov v  Školskej jedálni  pri Základnej škole Ždaňa, ktorej je 

zriaďovateľom takto:  

a. pre dieťa Základnej školy Ždaňa 1. stupeň..................................1,08 € /deň,  

                                                                 2. stupeň ...............................   1,16 € /deň, 

          ktorého zákonný zástupca nesplnil podmienky na získanie dotácia na podporu výchovy k 

stravovacím návykom na zabezpečenie obeda pre žiaka navštevujúceho základnú školu vo výške  

1,20 €/deň. 

 

b. pre dospelých stravníkov..........................................................1,26 € /deň. 

 

2. Rozhodnutie o výške úhrady nákladov na nákup potravín, podľa vekových kategórií 

stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a finančné pásma určujúce rozpätie 

nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a výšku 

režijných nákladov pre zamestnancov školy alebo školských zariadení a iných dospelých osôb, 

ktoré sa stravujú v školskej jedálni, zverejní riaditeľka Základnej školy, Jarmočná 96, Ždaňa 

a Materskej školy Ždaňa  na obvyklom mieste v priestoroch škôl v súlade s týmto nariadením 

a vnútornými predpismi. 

 

§9a 

 

Určenie ceny obedov a podmienok výdaja stravy v ŠJ Ždaňa pre ostatných stravníkov a 

dôchodcov nad 65 rokov a invalidných  dôchodcov a držiteľov  preukazu ŤZP s trvalým 

pobytom v obci Ždaňa 

 

1. Cena obedov pri zohľadnení určeného finančného pásma a režijných nákladov 

 

a, Cudzí stravníci ............................................................................cena obeda  -  2,30 €  

b, Dôchodcovia nad 65 rokov s trvalým pobytom v obci Ždaňa  ...cena obeda  -  2,30 €  

    ďalej len „dôchodcovia“ 

 

2. Podmienky pre uplatnenie a posudzovanie zľavy podľa bodu 4. 

 

   2.1. podmienky .....................................................vek nad 65 rokov  

                          ........................................trvalý pobyt v obci Ždaňa  

                                      .............................................samostatná domácnosť  

/ uvedené podmienky platia aj pre dvojicu/ 

2.2. Invalidný dôchodca a držiteľ preukazu ŤZP s trvalým pobytom v Ždani 

 

3. Posudzovanie splnenia podmienok 

 

Splnenie  podmienok posudzuje starosta obce v spolupráci s obecným úradom 

 

4. Za dôchodcov podľa bodu 1. písm. b, obec Ždaňa uhrádza  

4.1.  Školskej jedálni  rozdiel do určenej výšky ceny obeda v hodnote  0,44 €/ 1 obed  

4.2.  náklady na rozvoz obedov do domácnosti vo výške                       0,30 € / 1 obed 

            4.3.       Celková dotácia obce pre kategóriu dôchodcov  

                         podľa odst. 1, písm. b,                                                                      0,74 € / 1 obed 



5. Pri odbere obedov do prenosných nádob v Školskej jedálni sa pre stravníkov podľa odst. 1, písm. a,  

určuje : 

5.1.  manipulačný poplatok vo výške ..................................................    0,30 € / 1 obed 

5.2.  výška úhrady za dovoz obeda do domácnosti v rámci obce Ždaňa  0,30 €/ 1 obed  

 

Manipulačný poplatok sa nevzťahuje na dôchodcov podľa bodu 2.,zamestnancov škôl a školských 

zariadení a na zamestnancov obce. 

 

6. Cena obedov pri zohľadnení určeného finančného pásma a režijných nákladov 

 vrátane úhrady nákladov na rozvoz stravy a manipuláciu s prenosnými nádobami : 

 

a, Cudzí stravníci .....................................................................cena obeda  -  2,90 € 

    v tom úhrada pre školskú jedáleň  ............................................................  2,30 € 

    v tom úhrada pre obec ................................................................................0,60 € 

 

b, Dôchodcovia   ......................................................................cena obeda  -  2,30 €  

    v tom úhrada pre školskú jedáleň  ............................................................  1,86 € 

    v tom úhrada pre obec ................................................................................0,00 € 

 

 

 
 

§ 10 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Obecné zastupiteľstvo miestnej samosprávy obce Ždaňa  sa uznieslo na tomto nariadení dňa 

22.08.2019 

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 06.09.2019. 

3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN č. 54/2017. 

 

 

 

V Ždani, dňa: 22.08.2019 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Ing. Ján  Kokarda   

                                             starosta obce 

 

 

 

 

 



Obec Ždaňa 

Jarmočná 118/4 

044 11 Ždaňa 
 

 

 

O Z N Á M E N I E 
 

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce  Ždaňa č. 55/2019. 

 

 

 

 

 

Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle § 6 ods. 4 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení zmien a doplnkov uplatniť pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 

obce Ždaňa číslo xx/2017 (ďalej len VZN )  

 

- v písomnej forme na adresu:  Obecný úrad Ždaňa 

  Jarmočná118/4 

                                                         044 11 Ždaňa 

alebo 

 

- ústne do zápisnice na obecnom úrade v Ždani v úradných hodinách . 

 

 

Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, 

zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejme, kto ju 

predkladá. Inak navrhovateľ VZN nemusí na pripomienky prihliadať. 

 

 

 

Dátum zverejnenia VZN : 08.08.2019. 

 

 

 

Termín na uplatnenie pripomienok k VZN :  od. 08.08.2019 do 22.08.2019.  

 

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Ján Kokarda 

                                                                                                 Starosta  obce 


