
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

OBCE   

  H R O M O Š   

 č. 3/2017 

 

 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole,  

o výške príspevku zákonného zástupcu vo výške nákladov na nákup potravín, 

 o výške príspevku na úhradu režijných nákladov na čiastočnú úhradu nákladov 

a o podmienkach úhrady v školskej jedálni a  

o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 
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Obecné zastupiteľstvo obce Hromoš v súlade s článkom 68 Ústavy Slovenskej republiky 

a podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a v zmysle zákona č. 188/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

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

zákonov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie  

 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

§ 1 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) ustanovuje podrobnosti: 

1. o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou (§28 ods. 5 

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

2. o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školskom stravovacom 

zariadení, ktorým je zariadenie školského  stravovania – školská jedáleň, ako súčasť Základnej 

školy s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hromoš 

3. o povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“) 

 

 

Článok II. 

Určenie výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole  

§ 2 

 

1. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou, ktorým prispieva zákonný 

zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy (ďalej len „MŠ“), sa určuje mesačne vo 

výške 7,00 € pre dieťa vo veku od troch rokov a vo výške 10,- € pre dieťa vo veku do troch rokov. 

2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 



 

2 

 

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, (zákon 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. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia riaditeľa školy sa neuhrádza za dieťa: 

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 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. Ak dôjde k zániku dôvodov podľa bodu 2. písm. b) a 3. písm. a), zákonný zástupca dieťaťa túto 

skutočnosť bezodkladne písomne oznámi riaditeľovi školy. 

 

5. Zmeny podľa bodov 2. písm. b) a 3. písm. a) tohto článku sa uskutočnia: 

a) odo dňa vzniku dôvodov (ak tieto boli zákonným zástupcom riadne oznámené v mesiaci 

v ktorom nastali) 

b) od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom boli oznámené (ak dôvodu neboli zákonným 

zástupcom riadne oznámené v mesiaci, v ktorom nastali) 

 

6. Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa uhrádza 

vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na príjmový rozpočtový účet školy, alebo do pokladne 

školy. 

7. Pri neuhradení poplatku zákonným zástupcom za predchádzajúce tri mesiace, môže byť dieťa 

z materskej školy vylúčené riaditeľom. 

 

 

 

 



 

3 

 

Článok III. 

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

 a podmienky úhrady v školskej jedálni 

 § 3 

 

1. Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Obec Hromoš, 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. 

2. Výška príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na 

nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov sa v zmysle § 140 ods. 10 Zákona č. 

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade 

s Finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín 

od 01.09.2011, ktoré určujú výšku nákladov na nákup potravín a jedno jedlo (§140 ods. 9 zákona 

č. 245/2008 Z.z.), stanovuje takto: 

 

 

Tabuľka č. 1: pre školské stravovanie detí a žiakov  

 

Veková kategória 

 

Desiata 

 

Obed 

 

Olovrant 

 

Spolu 

                 Výška poplatku v: € € € € 

MŠ denné 

(stravníci od 2-6 rokov) 

0,26 0,64 0,22 1,12 

Základná škola 

(stravníci od 6-11 rokov) 

- 0,95 - 0,95 

Základná škola 

(stravníci od 11-15 rokov) 

- - - - 

 

3. Stravníkom v ŠJ môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení. So súhlasom 

zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej 

jedálni stravovať aj iné fyzické osoby (§140 ods. 3 Zákona č. 245/2008 Z. z.). 
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4. Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov – zamestnancov sa zabezpečuje podľa 

vekovej kategórie stravníkov 15 -18/19 ročných. Výška príspevku zamestnanca a iných fyzických 

osôb nesmie byť nižšia ako výška príspevku stanovená pre stravníka od 15 do 18/19 rokov. 

 

Tabuľka č. 2: pre školské stravovanie dospelých stravníkov 

 

Veková kategória 

 

Potraviny 

 

Réžia 

 

Spolu 

Výška poplatku v €: € € € 

Dospelí stravníci 1,12 1,37 2,49 

 

 

 

  Článok IV 

Určenie zápisu dieťaťa a plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 

§ 4 

 

1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v Základnej škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre 

svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. 

2. Zápis sa koná v tretiu aprílovú stredu od 13:00 – 16:00 hod., v roku v ktorom má dieťa začať 

plniť povinnú školskú dochádzku. 

3. Zápis sa koná v budove základnej školy – Základná škola s materskou školou Hromoš, 065 45  

Hromoš č. 29. 

4. Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje osobné údaje: 

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

občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa 

b) meno a priezvisko, trvalé bydlisko a adresu zamestnávateľa zákonných zástupcov dieťaťa 

c) žiadosť rodiča o odklad povinnej školskej dochádzky u detí, ktorých sa to týka 
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Článok V 

Záverečné ustanovenie 

§ 5 

 

1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Hromoši dňa 27.11.2017 uznesením č. 

53/2017. 

2. Toto VZN bolo vyvesené na vývesnej tabuli dňa 23.10.2017 a nadobúda účinnosť  dňa 

01.01.2018 

3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší platnosť predchádzajúceho VZN č. 2/2016 

schváleného dňa 16.06.2016 uznesením Obecného zastupiteľstva č. 2/2016/3. 

 

 

 

 

 

................................ 

           Bc. Maroš Kočiš 

    starosta 
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