
DODATOK č. 2 / 2015 

k Všeobecne záväznému nariadeniu 

o poplatkoch v školstve obce Nižná Slaná 
 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Slanej v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona 369/1990 Zb. 

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

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

a doplnkov 

vydáva 

tento dodatok č. 2/2015 k Všeobecne záväznému nariadeniu o poplatkoch v školstve, na 

návrh Pedagogickej rady školy a Rady školy pri ZŠ s MŠ, Letná 14, Nižná Slaná upravuje 

nasledovné časti VZN o poplatkoch v školstve zo dňa 10.08.2011 schváleného uznesením č. 

6/3/2011 a mení výšku poplatku určenú v  III. časti VZN Príspevky v školských 

zariadeniach § 4 odst. 1 a § 5 odst. 1 a  určuje výšku príspevku v školskom zariadení MŠ 

a výšku príspevku v školskom zariadení – školský klub nasledovne : 

 

III. časť 

Príspevky v školských zariadeniach 

 

§ 4 

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov 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 sumu 10 €. 

 

§5 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí 

 

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu prispieva 

mesačne zákonný zástupca dieťaťa sumu vo výške 5 €. 

 

Tento Dodatok č. 2/2015 k VZN o poplatkoch v školstve schválilo obecné zastupiteľstvo na 

svojom zasadnutí dňa 19.03.2015 uznesením číslo : 1/6/2015-5 a nadobúda účinnosť od 

01.04.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ján Vieloha 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 



Obec Nižná Slaná na základe ustanovenia § 6 zákona SNR 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 

 

vydáva toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch v školstve 

 

účelom , ktorého je 

 

úprava zápisu dieťaťa na vzdelávanie v materskej škole a plnenie povinnej školskej 

dochádzky ako aj výšku príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov nákladov 

v školských zariadeniach Základnej školy s materskou školou, Letná 14, Nižná Slaná 

(ďalej len ZŠ s MŠ), ktorej zriaďovateľom je Obec Nižná Slaná 

 

I. časť 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej VZN) upravuje: 

       a/ zápis dieťaťa na vzdelávanie v materskej škole a plnenie povinnej školskej    

           dochádzky 

       b/ podmienky určovania a vyberania príspevkov, ktoré uhrádza rodič alebo iná   

           fyzická osoba než rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej alebo do pestúnskej 

           starostlivosti na základe rozhodnutia súdu /ďalej len zákonný zástupca  

           (na čiastočnú ohradu nákladov školských zariadení) 

2. Obec Nižná Slaná určuje výšku týchto príspevkov: 

      a/ príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 

      b/ príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí 

      c/ príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni 

 

 

II. časť 

Zápis na vzdelávanie v materskej škole a základné vzdelávanie 

 

§2 

Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na zápis povinnej školskej dochádzky 

 

 

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

dochádzky v základnej škole (ďalej len zápis). 

2. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, 

keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. 

3. Zápis detí predškolského veku na plnenie povinnej školskej dochádzky sa koná od 15. 

januára do 15. februára, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa 

začať plniť povinnú školskú dochádzku. Presné miesto a čas zápisu určí riaditeľ školy 

a písomne ho oznámi zriaďovateľovi. 

4. Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje osobné údaje: 

a/ meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť,  



    štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa 

b/ meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov 

 

§ 3 

Určenie miesta a termínu podávania žiadostí na vzdelávanie v materskej škole 

 

1. Miesto a termín na podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa na vzdelávanie v materskej 

škole prenasledujúci školský rok a podmienky na prijatie dieťaťa určí  riaditeľ ZŠ 

s MŠ a po dohode so zriaďovateľom ho zverejní. 

2. Dieťa  môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, ak 

to kapacita zariadenia umožňuje. 

3. pre prijatie dieťaťa do materskej školy sa vyžadujú údaje ako v § 32 ods.4. 

 

III. časť 

Príspevky v školských zariadeniach 

 

§ 4 

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

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

výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumu 6,64 €. 

3. Príspevok sa neuhrádza za dieťa: 

a/ ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 

b/ ak zákonný zástupca predloží zástupcovi riaditeľa pre materskú školu doklad o tom,  

    že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 

c/ ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu 

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa príspevok neuhrádza za dieťa : 

a/ ktoré má pre prerušenú dochádzku do materskej školy 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. Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa do 10 dňa v kalendárnom mesiaci 

v hotovosti v materskej škole. 

 

§5 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí 

 

2. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu prispieva 

mesačne zákonný zástupca dieťaťa sumu vo výške 3,32 €. 

3. Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak 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. 

4. Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 10. dňa v kalendárnom mesiaci 

v hotovosti v základnej škole. 

 

 

 



§ 6 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni 

 

1. Náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov 

a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka, zamestnancov a ostatných dospelých 

vo výške nákladov na nákup potravín sa stanovuje nasledovne 4. finančné pásmo: 

 

Materská škola:      € 

Desiata       0,30   

 Obed        0,72 

Olovrant       0,25 

Spolu        1,27 

 

Základná škola :      € 

Od 6 do 11 rokov  obed     1,09 

Od 11 do 15 rokov obed     1,16 

 

Zamestnanci a ostatní dospelí stravníci :   € 

Obed        1,26 

 

2. Náklady na nákup potravín uhradia zákonní zástupcovia detí a žiakov, zamestnanci 

a ostatní dospelí stravníci nasledovne : 

- do 20. septembra za dva mesiace (september a október) 

- v ostatných mesiacoch do posledného dňa predchádzajúceho mesiaca 

a to poštovou poukážkou, ktorá im bude doručená vedúcou školskej jedálne. 

V prípade neuhradenia stravného stravníkovi nebude poskytované stravovanie. 

3. Vedúca ŠJ je povinná viesť o predpise a úhrade stravného prehľadnú evidenciu. Ak 

vznikne preplatok z dôvodu neúčasti stravníka v škole tento bude zohľadnený 

v nasledujúcom mesiaci. 

 

IV. časť 

§ 7 

záverečné ustanovenie 

 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná Slaná bolo schválené Obecným 

zastupiteľstvom dňa 10.8.2011 uznesením číslo 6/3/2011 a nadobúda účinnosť 10.8.2011. 

 

 

 

 

 

Ing. Ján Vieloha 

  starosta obce 

 

 

 

 


