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Obec Podhájska podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 28,§ 29,§ 114,§ 140 zákona NRSR č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a v zmysle § 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a o školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č.
375/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorým sa
dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2 / 2019
o zápise na predprimárne a základné vzdelávanie
a
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach zriadených obcou Podhájska

PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia

§1
Predmet úpravy
1. Toto VZN určuje:
a) zápis dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a na základné vzdelávanie,
b) výšku poplatkov a príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou
Podhájska.
2. Obec Podhájska je zriaďovateľom:
a) Základná škola, Školská 460/2, 941 48 Podhájska,
b) Materská škola, Poštová 328/6, 941 48 Podhájska,
c) Školský klub detí ako súčasť Základnej školy Školská 460/2, 941 48 Podhájska,
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d) Školská jedáleň ako súčasť Materskej školy, Poštová 328/6, 941 48 Podhájska,
e) Výdajná školská jedáleň ako súčasť Základnej školy, Školská 460/2, 941 48 Podhájska.

DRUHÁ ČASŤ
Zápis na predprimárne a základné vzdelávanie
§1
Miesto a termín na podávanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie
1. Zápis dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa uskutočňuje v budove Materskej školy, Poštová
328/6, 941 48 Podhájska.
2. Termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci
školský rok a podmienky na prijatie dieťaťa určí riaditeľ Materskej školy po prerokovaní so
zriaďovateľom. Jeho zverejnenie vykoná vyvesením oznamu v mieste sídla Materskej školy,
zriaďovateľa a na úradnej tabuli Obce Podhájska a vyhlásením v miestnom rozhlase v termíne od
30.apríla do 31.mája bežného roka.
3. Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, ak to
kapacita zariadenia umožňuje.
§2
Miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
1. Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutočňuje v budove Základnej
školy, Školská 460/2, 941 48 Podhájska.
2. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole. Zápis sa koná od 1.apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského
roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.
3. Dátum a čas konania zápisu určí riaditeľ základnej školy a písomne to oznámi zriaďovateľovi
pred uskutočnením zápisu.

TRETIA ČASŤ
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach
§1
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Príspevok za pobyt je určený na zabezpečenie prevádzkových nákladov materskej školy, vrátane
výdavkov na nákup učebných pomôcok a školských potrieb.
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2. Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Podhájska uhrádza zákonný zástupca
mesačne vo výške 4,00 Eur na jedno dieťa.
3. Termín a spôsob platby určí riaditeľka materskej školy vo vnútornom predpise, ktorý podlieha
odsúhlaseniu zriaďovateľa.
4. Vnútorný predpis musí byť riadne zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci budovy
materskej školy.
5. Príspevok podľa § 1 ods. 2 tretej časti tohto nariadenia a v súlade s § 28 školského zákona sa
neuhrádza za dieťa:
 ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 ktoré je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu,
 ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 /tridsať/ po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu
choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
 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.
§2
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou školského klubu detí
1. Záujmová činnosť v školskom klube detí v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Podhájska sa
uskutočňuje za čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou.
2. Výška mesačného príspevku za čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD ako
súčasť Základnej školy Podhájska uhrádza zákonný zástupca vo výške 2,00 EUR mesačne na
jedno dieťa.
3. Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ Základnej školy vo vnútornom predpise ŠKD,
ktorý podlieha odsúhlaseniu zriaďovateľa.
4. Vnútorný predpis musí byť riadne zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci budovy
základnej školy.
5. Príspevok v ŠKD sa neuhrádza za dieťa, ak zákonný zástupca predloží zriaďovateľovi doklad
o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 1).
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§3
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania v školskej jedálni
1. Školská jedáleň ako súčasť Materskej školy Podhájska a Výdajná školská jedáleň ako súčasť
Základnej školy Podhájska, ktorých zriaďovateľom je obec Podhájska poskytuje stravovanie
deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca (ďalej ako ZZ) vo
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky.
2. Finančné pásma určujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií
stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín.
Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
3. V súlade s platnými finančnými pásmami určuje obec Podhájska výšku 2. finančného pásma
príspevku na nákup potravín v zariadeniach školského stravovania – v školskej jedálni vo
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti nasledovne:

Školské zariadenie

Školská jedáleň
ako súčasť
Materskej školy Podhájska
Poštová 328/6
94148 Podhájska
Výdajná školská jedáleň
ako súčasť Základnej školy Podhájska,
Školská 460/2, 941 48 Podhájska
Školská jedáleň
ako súčasť Materskej školy Podhájska
Poštová 328/6, 94148 Podhájska
a
Výdajná školská jedáleň
ako súčasť Základnej školy Podhájska,
Školská 460/2, 941 48 Podhájska

Náklady na nákup potravín

Spolu

Dotácia na

Platba

na jedno jedlo

náklady

podporu dieťaťa

zákonného zástupcu

2. finančné pásmo

na nákup

k stravovacím

za 1 deň a doplatok

návykom

na nákup potravín

Stravníci

MŠ - stravník
vo veku 2-5 rokov
MŠ - stravník
rok pred plnením
povinnej škol.dochádzky
stravník - žiak
prvého stupňa ZŠ
(stravníci 6-11 rokov)

zamestnanci
MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD
stravujúci sa
v školskej jedálni

desiata

obed

olovrant

potravín

0,36

0,85

0,24

1,45

0,36

0,85

0,24

1,45

1,20

1,15

1,15

1,20

1,33

1,33

1,45
0,25
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4. Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie
obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) v materskej škole a v základnej škole na každé dieťa, ktoré
navštevuje
a) posledný ročník materskej školy alebo základnú školu,
b) materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, a žije v
domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške
životného minima,
c) materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník
materskej školy, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej
núdzi.
5. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 eura za
každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo
vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že
zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu dieťaťu, u ktorého podľa
posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu
na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo
fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu. Ak dieťa v MŠ odoberá
len desiatu, dotácia sa neposkytuje.
6. Rozdiel medzi dotáciou na stravu a nákladom na nákup potravín ŠJ použije účelovo na
skvalitnenie stravovania stravníkov.
7. Termín a spôsob mesačných úhrad všetkých príspevkov v školskej jedálni určí riaditeľka
materskej školy po dohode s vedúcou ŠJ vnútorným predpisom, ktorý podlieha odsúhlaseniu
zriaďovateľa.
8. Platby zákonní zástupcovia podľa ods. 3 uhrádzajú mesačne vopred u vedúcej ŠJ. Výnimkou je
kalendárny mesiac september, kedy sa úhrada realizuje za dva mesiace vopred (september,
október).
9. Neúčasť na stravovaní dieťaťa sú rodičia povinní nahlásiť najneskôr do 07,30 hod. v daný deň
u vedúcej školskej jedálne, alebo pracovníčkam školskej jedálne, osobne, alebo na telefónnom
čísle 035/6586 120. Po chorobe je rodič povinný prihlásiť dieťa deň vopred, najneskôr do 14,00
hod. vedúcej školskej jedálne.
10. V prípade nenahlásenej neúčasti stravníka na stravovaní je zákonný zástupca povinný uhradiť
cenu stravnej jednotky v plnej výške, pričom v prvý deň neprítomnosti si obed môže vybrať
v ŠJ v čase od 11,20 hod. do 11,30 hod.
11. Podľa zákona č. 544/2010 Z. z o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, dieťa má nárok na
stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa) iba v prípade, ak sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole
alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca
dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťaťa
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zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo, ktoré je
uvedené pri jednotlivých kategóriách stravníkov vyššie. Čiastka bude zúčtovaná z jednorazového
príspevku na stravovanie (20,00 €), ktorý zákonný zástupca uhrádza na začiatku školského roku,
pri zápise dieťaťa, alebo žiaka na stravovanie a bude zúčtovaný po ukončení školského roku. Pri
dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,20 € na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa
podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bude jednorazový príspevok
na stravovanie, t. j. suma 20 €, vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa v plnej výške. Deti z MŠ do
5 rokov zálohovú platbu neuhrádzajú, lebo na nich sa dotácia nevzťahuje. Preplatky zo stravného a
zálohová platba sa vyplácajú na konci školského roka na číslo účtu stravníka uvedeného
v prihláške, alebo v hotovosti zákonnému zástupcovi. Pri vyčerpaní jednorázového príspevku je
stravník povinný zaplatiť ďalší príspevok vo výške 20 €.

ŠTVRTÁ ČASŤ
§1
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť a platnosť Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Podhájska č. 3/2015 schváleného obecným zastupiteľstvom Obce Podhájska dňa
15.12.2015, uznesením č. VIII/5/2015 a Všeobecne záväzné nariadenie Obce Podhájska č. 1/2018
schváleného obecným zastupiteľstvom Obce Podhájska dňa 28.03.2018, uznesením č.
XVIII/5/2018.
2. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Podhájska
č. VI/4/2019, zo dňa 16.08.2019.

uznesením

3. Vyhlásenie bolo vykonané vyvesením na úradnej tabuli obce Podhájska a zverejnené na
internetovej stránke Obce Podhájska.
4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.09.2019.

Mgr. Roman Ivan, v.r.
starosta obce

_____________________________________________________
1)

zákon 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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