NÁVRH

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MALÁ LEHOTA č. 4/2015
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o mesačnom
príspevku v škole, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školskej jedálni
v zriaďovacej pôsobnosti obce Malá Lehota
Obec Malá Lehota v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len
VZN):
VZN obce Malá Lehota určuje v škole a školskom vzdelávacom zariadení v zriaďovacej
pôsobnosti obce Malá Lehota:
1) Miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
2) Výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou
3) Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
4) Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Čl. 1
Účel a predmet
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 s materskou
školou Malá Lehota – zriadenú obcou Malá Lehota.

Čl. 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 s materskou školou Malá Lehota.

Čl. 3
Miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
1) Obec Malá lehota určuje, že zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej
škole v Malej Lehote sa koná od 01. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského
roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.
2) Dátum a miesto konania zápisu určí riaditeľ školy a písomne ho oznámi zriaďovateľovi do
5.marca bežného roka.
3) ZŠ s MŠ zverejní dátum a miesto konania zápisu : - v budove ZŠ s MŠ a ŠJ
- vyhlásením v obecnom rozhlase
- na vývesnej tabuli obce

1

NÁVRH
Čl. 4
Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa
v materskej škole.
Obec Malá Lehota v súlade s ustanovením § 28, ods. 5 školského zákona určuje výšku
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
v sume € 4 . Táto suma v súlade s § 28, ods. 4 školského zákona neprevyšuje 7,5 % 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.
Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
2. Oslobodenie od uhrádzania mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za
pobyt dieťaťa v materskej škole.
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).
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.

3. Rozhodnutie o výške mesačného príspevku
Rozhodnutie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa
v materskej škole vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa riaditeľ ZŠ s MŠ v súlade
s ustanovením § 5 ods. 6 písm. c) a § 35 ods. 1 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.
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Čl. 5
Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Školského klubu detí pri
základnej škole

1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
školského klubu detí.
Obec Malá Lehota v súlade s ustanovením § 114, ods. 6 školského zákona určuje výšku
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Školského klubu detí
pri základnej škole zriadeného obcou Malá Lehota takto:
- sumu 2 € za každé dieťa navštevujúce školský klub detí
Táto suma v súlade s § 114, ods. 3 školského zákona neprevyšuje 7,5 % 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.
Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

2. Rozhodnutie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou školského klubu detí.
Rozhodnutie o výške mesačného príspevku, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského
klubu detí, vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa riaditeľ ZŠ s MŠ, v súlade s ustanovením § 5, ods.
3 písm. j) 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.

Čl. 6
Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a podmienky tejto úhrady
Obec Malá Lehota v súlade s ustanovením § 140, ods. 9 školského zákona určuje výšku na nákup
potravín v prvom finančnom pásme na jedno jedlo podľa vekových kategórií a príspevkov
zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka a výšku režijných nákladov v Školskej jedálni pri ZŠ s MŠ
Malá Lehota, ktorej je zriaďovateľom nasledovne:
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Desiata
Materská škola
( stravníci od 2-6 rokov)

Základná škola
(stravníci od 6-11 rokov)

Obed

0,24

0,60

Poplatok-úhrada
za nákup potravín :
zamestnanci,
občania obce
a iné fyz. osoby
Režijné náklady
- zamestnanci
- občania obce
a iné fyzické osoby

0,21

1,05

0,88

Obed
0,95

Ostatní stravníci

Spolu

Obed
0,88

Základná škola
(stravníci od 11-15 rokov)

Olovrant

0,95

Obed

1,05

1,05

1,25

1,25

1,45

1,45

a, pre dieťa materskej školy 1,05 €/ 1 deň, ktorého 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).
b, pre žiaka ZŠ vo veku od 6 – 11 rokov (I.stupeň) 0,88 €, ktorého 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).
c, pre žiaka ZŠ vo veku od 11 – 15 rokov (II.stupeň) 0,95 €, ktorého 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).
d, obed sa neplatí za dieťa v MŠ a žiaka ZŠ I. a II. stupňa, 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).
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e, školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom škôl a školských zariadení ako aj
iným fyzickým osobám. Zamestnanci škôl a školských zariadení (vrátane ich dôchodcov)
hradia náklady na nákup potravín na obed vo výške 1,05 € a režijné náklady vo výške
1,25 € (spolu 2,30 €), občania obce prihlásení k trvalému pobytu v obci a ostatné fyzické
osoby (cudzí stravníci) hradia náklady na nákup potravín na obed vo výške 1,05 € a režijné
náklady vo výške 1,45 € (spolu 2,50 €).
Rozhodnutie o výške úhrady nákladov na nákup potravín, podľa vekových kategórií stravníkov
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a finančných pásiem určujúcich rozpätie nákladov na
nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a výšku režijných nákladov pre
iné dospelé osoby, ktoré sa stravujú v školskej jedálni, zverejní riaditeľ ZŠ s MŠ v súlade
s ustanovením § 5, ods. 3 písm. j) 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.
Ostatné náležitosti týkajúce sa spôsobu platenia stravného, výdaja obedov, odhlasovania obedov,
vyúčtovania preplatkov, správania sa stravníkov, dozoru v školskej jedálni určí riaditeľ ZŠ s MŠ po
dohode s vedúcou školskej jedálne v prevádzkovom poriadku školskej jedálne.
Čl.7

Záverečné ustanovenia
1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malá Lehota č.5/2011 o mieste a čase zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o mesačnom príspevku v škole,
v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školskej jedálni v zriaďovacej
pôsobnosti Obce Malá Lehota zo dňa 16.12.2011.
2. Na VZN č. 4/2015 Obce Malá Lehota o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky a o mesačnom príspevku v škole, v školských výchovnovzdelávacích zariadeniach a v školskej jedálni v zriaďovacej pôsobnosti Obce Malá
Lehota sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Malej Lehote dňa .............. uzn. č. ............
3. Toto naradenie nadobúda účinnosť dňom 01. januára 2016.

Dušan Pacalaj
starosta obce
Vyvesené: 30.11.2015
Schválené: .......................
Vyhlásené: ........................
Nadobúda účinnosť: ................................

5

