OBEC DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, o výške príspevku na úhradu
režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky

Zverejnené pred schválením:
Zvesené pred schvaľovaním:
Schválené dňa:
Uznesením číslo.:

07.02.2014
21.02.2014
25.02.2014
2014/02-05
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Obec Dunajská Lužná podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2, § 28 ods. 5, § 49 ods.4, § 114 ods. 6 a § 140 ods.
10 zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.
Čl. I
Úvodné ustanovenie
§1
(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) sa
a) určuje výška a spôsob platby príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré budú uhrádzať
školám a školským zariadeniam zriadených obcou Dunajská Lužná (ďalej len „obec“)
zákonní zástupcovia detí a žiakov,
b) určuje výška príspevku na úhradu režijných nákladov v Školskej jedálni,
c) upravuje povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa prihlásiť dieťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole.
(2) Na účely tohto nariadenia
a) školami sú
1. základná škola zriadená obcou,
2. materské školy zaradené do siete škôl a školských zariadení nachádzajúce sa na území obce
Dunajská Lužná,
3. základná umelecká škola zriadená obcou,
b) školskými zariadeniami sú
1. školský klub detí zriadený obcou,
2. školská jedáleň zriadená obcou.
Čl. II
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov, určenie jeho výšky
a spôsob platby
§2
Podľa tohto nariadenia sa príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vyberá
a) na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) na úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej školy,
c) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu,
d) na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.
§3
Materská škola
(1) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
(ďalej len „príspevok“) na jedno dieťa sa stanovuje vo výške
a) 20 eur pri celodennom pobyte,
b) 18 eur pri poldennom pobyte,
c) 14 eur pri celodennom pobyte v prípade, ak sa jeden rodič stará o dieťa sám.
(2) Starosta obce môže v odôvodnenom prípade na požiadanie zákonných zástupcov dieťaťa
znížiť príspevok až o 20 %.
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(3) Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci,
a to
a) poštovou poukážkou, alebo
b) bankovým prevodom na účet č. 1637892151/0200
(4) Príspevok sa 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 3),
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
d) ktoré má z dôvodu choroby prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po
sebe nasledujúcich kalendárnych dní.
(5) Ak zriaďovateľ dočasne preruší prevádzku materskej školy, zákonný zástupca v tom
prípade uhradí len pomernú časť príspevku.
§3
Základná umelecká škola
(1) Príspevok na úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole (ďalej len
„príspevok“) sa podľa jednotlivých odborov a podľa formy vyučovania stanovuje pre:
a) hudobný odbor - individuálne vyučovanie
1. žiaci a študenti
3,75 eur,
2. dospelí
7,00 eur,
b) tanečný odbor - kolektívne vyučovanie
1. žiaci a študenti
2,25 eur,
c) literárne- dramatický odbor - kolektívne vyučovanie
1. žiaci a študenti
2,25 eur,
d) výtvarný odbor – kolektívne vyučovanie
1. žiaci a študenti
2,25 eur,
e) špeciálne vyučovanie počítač. grafiky a digitálnej fotografie - skupinové vyučovanie
1. žiaci a študenti
3,00 eur,
2. dospelí
7,00 eur.
(2) Príspevok uvedený v odseku 1 sa uhrádza na príslušný polrok školského roka vopred,
a to
a) poštovou poukážkou, alebo
b) bankovým prevodom na účet základnej umeleckej školy.
§4
Školský klub detí
(1) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí (ďalej
len „ príspevok“) na jedného žiaka sa určuje vo výške
a) 20 eur,
b) 14 eur, ak sa jeden rodič stará sám o dieťa.
(2) Starosta obce môže v odôvodnenom prípade na požiadanie zákonných zástupcov dieťaťa
znížiť príspevok až o 20 %.
(3) Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci,
a to
a) poštovou poukážkou, alebo
b) bankovým prevodom na účet č. 1634899251/0200.
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§5
Školská jedáleň a vývarovňa
(1) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ( ďalej len „príspevok“) sa
určuje vo výške nákladov na nákup potravín, ktoré sú podľa vekových kategórií v nadväznosti
na odporúčané výživové dávky stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
SR.
(2) Náklady na nákup potravín sú pre
a) dieťa materskej školy
1,34 eur
z toho: 1. desiata
0,32 eur,
2. obed
0,76 eur,
3. olovrant
0,26 eur.
b) žiaka základnej školy od 6 do 11 rokov veku
1,16 eur,
c) žiaka základnej školy od 11 do 15 rokov veku
1,22 eur,
d) zamestnancov škôl, školských zariadení a cudzích
stravníkov
1,33 eur,
(3) Vedúca školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa
odseku 2, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
(4) Výšku príspevku pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára
zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie podľa materiálno-spotrebných noriem a
receptúr pre diétne stravovanie vydané ministerstvom, určí vedúca školskej jedálne.
(5) Príspevok určený podľa odseku 2 sa uhrádza mesačne vopred, a to
a) poštovou poukážkou, alebo
b) bankovým prevodom na účet školskej jedálne a vývarovne.
Čl. III
Príspevok na úhradu režijných nákladov
§6
(1) Príspevok na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni sa stanovuje pre
a) školy uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) bod 2 nariadenia vo výške 0,30 eur/1 dieťa/1 deň,
b) základnú školu zriadenú obcou vo výške 0,30 eur/1 žiak/ deň,
c) iných stravníkov vo výške 1,06 eur/1 stravník/deň.
(2) Vedúca školskej jedálne môže svojím rozhodnutím čiastočne alebo úplne odpustiť
príspevok na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni, ak zákonný zástupca dieťaťa alebo
žiaka predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi.
(3) Vedúca školskej jedálne môže na základe reálnych nákladov na činnosť školskej jedálne
navrhnúť zriaďovateľovi zvýšenie výšky príspevku na úhradu režijných nákladov.
Čl. IV
Plnenie povinnej školskej dochádzky
§7
(1) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“).
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(2) Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď
dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak tento zákon neustanovuje
inak.
(3) Zápis detí do základnej školy sa vykoná v období od 15. januára do 15. februára roku,
ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú
dochádzku.
(4) Riaditeľ základnej školy zverejní miesto, čas a ďalšie podrobnosti zápisu spôsobom v obci
obvyklým najneskôr 15 pracovných dní pred zápisom.
(5) Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje tieto
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.
(6) V prípade, že si zákonný zástupca nesplní povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu do 331,94 eur.
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď správny orgán zistil porušenie povinnosti,
najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k poručeniu povinnosti došlo.
Čl. V
Záverečné ustanovenia
§8
(1) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 14. marca 2014.
(2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN č. 9/2012 v znení VZN č.
3/2013 zo dňa 17.09.2013.

Štefan Jurčík v.r.
starosta obce

V Dunajskej Lužnej, dňa 26.02.02.2014

----------------------------------------

1)

§ 28 ods. 6, § 114 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
3
) § 10 až 15 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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