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1. Účel vydania a rozsah platnosti 

Vydanie VZN  je súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona NR SR č. 
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ktorý ukladá zriaďovateľovi škôl a školských zariadení vo svojej 
pôsobnosti  vydať  

 
všeobecne záväzné nariadenie 

 
a) o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základnej škole 
b) o výške príspevku 

 na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa,  
 na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí na 

ţiaka, 
 na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v zariadení školského 

stravovania podľa vekových kategórií stravníkov, 
 
2. Súvisiace predpisy 
 

1. Zákon NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

2. Zákon NR SR č. 596/2003 Z.z.  o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

3. Zákon č. 601/2003 Z.z. o ţivotnom minime a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  

4. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
5. Zákon č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
6. Finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedlo podľa vekových 

kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a ţiaka 
vo výške nákladov na nákup potravín s účinnosťou od 1.9.2008 vydané 
MŠ SR 

 
3. Pojmy a skratky 
 
VZN  všeobecne záväzné nariadenie 
MŠ  materská škola 
ZŠ  základná škola 
ŠKD  školský klub detí 
ŠSZČ  školské stredisko záujmovej činnosti 
CVČ  centrum voľného času 
ZUŠ  základná umelecká škola 
ZŠS  zariadenie školského stravovania 
ŠJ  školská jedáleň 
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4. Popis činnosti 
4.1 Všeobecné ustanovenia – účel činnosti 

1) Toto VZN bliţšie upravuje práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby 
neţ rodiča, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do 
pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len zákonný 
zástupca) navštevujúce školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Obce Dolné Kočkovce v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

2) Obec Dolné Kočkovce je zriaďovateľom školy: 

Základná škola s ročníkmi 1.-4.,Školská 125 

Materská škola, Moyzesova12 

3) Obec Dolné Kočkovce je zriaďovateľom školských zariadení: 

Školský klub detí, ktorý je súčasťou ZŠ, Školská 125 

Školská jedáleň ako súčasť MŠ, Moyzesova  263/12 

Školská kuchyňa ako súčasť MŠ, Moyzesova  263/12 

4.2 Predmet VZN  

1. Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v ZŠ s MŠ. 

2. Určenie výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej 
škole.  

3. Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených s činnosťou školského klubu. 

4. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky 
úhrady v školskej jedálni. 

5.Škola 
5.1 Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základnej škole 

1) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len zápis)- §20 ods.2 prvá veta zákona 

č.245/2008 Z.z. školský zákon 

2) Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje 
po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť- §19 

ods.3 zákona č.245/2008 Z.z. školský zákon 

3) Zápis detí sa koná v ZŠ s MŠ Dolné Kočkovce takto: 

Obec Dolné Kočkovce prostredníctvom Spoločného školského úradu Púchov 
po rokovaní s riaditeľmi škôl (ZŠ, MŠ) včas zverejní v médiách presné miesto, 
termín, čas zápisu, tak, aby bol v súlade s § 20 školského zákona od 15. 
januára do 15 februára. Súčasne túto informáciu zverejní aj riaditeľ ZŠ a MŠ 
v Dolných Kočkovciach na svojich informačných tabuliach. 

4) Základná škola v Dolných Kočkovciach pri zápise dieťaťa vyţaduje osobné 
údaje: 
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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. 

5) V prípade, ţe si zákonný zástupca nesplní povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý je moţné uloţiť 
pokutu do 330,00 € - §37 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

5.2 Určenie výšky príspevku 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: 5,00 €.  
Príspevok sa neuhrádza za dieťa, (§28 ods. 7 zákona č.245 Z.z. školský zákon) 

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

b/ ak zákonný zástupca predloţí riaditeľke materskej školy doklad o tom, ţe je 
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, 

c/ ktoré je umiestnené v MŠ na základe rozhodnutia súdu. 

2) Príspevok na základe tohto VZN sa neuhrádza za dieťa, 

a/ ktoré má 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, 

c/ prevádzka materskej školy bola prerušená zapríčinením zriaďovateľa, alebo 
inými váţnymi dôvodmi. 

3) V prípadoch podľa bodu 2) písm. a/ aţ c/ uhrádza zákonný zástupca pomernú 
časť určeného príspevku na základe rozhodnutia zriaďovateľa po doručení 
ţiadosti zákonného zástupcu. Ţiadosť predkladá zákonný zástupca riaditeľke 
materskej školy. 

4) Riaditeľka MŠ predkladá ţiadosť bezodkladne, najneskôr do 3 dní odo dňa jej 
doručenia zriaďovateľovi spolu s vyjadrením. 

5) Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 10. dňa v kalendárnom 
mesiaci riaditeľke MŠ, alebo poštovou poukáţkou a to len po dohode 
s riaditeľkou MŠ , ktoré následne odvedie do pokladne Obce Dolné 
Kočkovce,. 

6. Školské zariadenia 
6.1 Určenie výšky príspevku v ŠKD 

1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí 
prispieva mesačne zákonný zástupca dieťaťa vo výške 2,00 €. 

2) Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 10. dňa v kalendárnom 
mesiaci v hotovosti riaditeľovi ZŠ alebo poštovou poukáţkou a to len po 
dohode s riaditeľom školy, ktoré následne odvedie do pokladne Obce Dolné 
Kočkovce.   

 



 

Strana 6 

7. Zníženie alebo odpustenie príspevku 

1. Príspevky určené v bodoch 5.2 aţ 6.1 tohto VZN je moţné zníţiť alebo 
odpustiť na základe rozhodnutia zriaďovateľa a to na základe písomnej 
ţiadosti zákonného zástupcu dieťaťa alebo plnoletého ţiaka (ďalej len povinná 
osoba) po predloţení dokladu o tom, ţe je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 

2. Ţiadosť podľa bodu 1 tohto článku predkladá povinná osoba riaditeľovi školy, 
ktorého súčasťou je školského zariadenie. 

3. Riaditeľ predkladá ţiadosť bezodkladne, najneskôr do 3 dní odo dňa jej 
doručenia zriaďovateľovi spolu s vyjadrením. 

O zníţení alebo odpustení príspevku rozhoduje zriaďovateľ. 
 
8. Školské účelové zariadenia – zariadenia školského stravovania 
8.1 Školská jedáleň 
je súčasťou MŠ, Moyzesova  263/12. 
 

1) Školská jedáleň poskytuje svoje sluţby pre deti, ţiakov a zamestnancov 
školy a školských zariadení. 

2) Stravníkom v školských jedálňach sú deti, ţiaci, zamestnanci škôl 
a školských zariadení. 

3) Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj iným fyzickým osobám ako sú 
uvedené v bode 2 tohto článku a to so súhlasom obce a príslušného 
regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

8.2 Určenie výšky poplatku v ŠJ 

Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré 
uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa 
vekových kategórií stravníkov nasledovne: 

        
MŠ stravníci od 2 – 6 rokov 
 desiata  0,28 €     obed 0,68 €     olovrant 7,- Sk  spolu  1,19 €  
ZŠ stravníci od 6 – 11 rokov 
           obed 1,01 €    spolu  1,01 € 
  
 

4) Pre dieťa, ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 
zriaďovateľ i vedúca ŠJ postupuje podľa osobitného predpisu a v spolupráci 
s Obvodným ÚPSVa R. 
     

5)Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré 
uhrádza zamestnanec školy, školského zariadenia a iná fyzická osoba  vo výške: 

 Stravníci od 15-18/19 rokov a dospelí stravníci 
   Obed 1,19 €  réţia  1,11 €  spolu   2,30 € 
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 Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov (zamestnancov 
škôl a školských zariadení) sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie 
stravníkov 15-18/19 ročných a úhrada sa realizuje podľa Zákonníka 
práce.  

 Výšku réţie určuje - štatutár, na základe údajov od vedúcej školskej 
jedálne a riaditeľky MŠ, pričom sčíta hrubú mzdu zamestnancov ŠJ 
za kalendárny rok, poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní 
a fondu zamestnanosti a prevádzkové náklady. Následne získaný 
súčet vydelí počtom vydaných jedál a pokrmov za kalendárny rok.  

 Príspevok sa platí mesačne do 10. dňa príslušného kalendárneho 
mesiaca  v hotovosti vedúcej ŠJ, alebo poštovou poukáţkou a to len 
po dohode s riaditeľkou školy, ktoré následne odvedú na 
potravinový účet. 

 
 

4. Dôvodová správa 
 

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. septembra 2008, 
zriaďovateľ škôl a školských zariadení určí vo VZN termín zápisu dieťaťa a plnenie 
povinnej školskej dochádzky v ZŠ, výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu 
na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov na činnosti škôl, školských zariadení 
na dieťa a ţiaka najviac 15 % sumy ţivotného minima pre jedno nezaopatrené dieťa, 
v CVČ a ZUŠ dospelá osoba mesačne najviac 15% sumy ţivotného minima pre 
jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.  

Obec Dolné Kočkovce v súlade s uvedeným zákonom určila všeobecne 
záväzným nariadením spôsob zápisu detí do ZŠ, výšku mesačného príspevku pre 
školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a zároveň určila 
postup pri zníţení, alebo odpustení príspevku, čím si splnila zákonom stanovenú 
povinnosť. 
 

 

 


