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Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 1/2011
o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Dunajská Lužná a o mieste a čase zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
Obecné zastupiteľstvo obce Dunajská Lužná sa podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28, § 114, §115 a § 140 zákona č. 245/2008 Z.
z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 6 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) určuje výšku príspevku a spôsob platby na
čiastočnú úhradu nákladov, ktoré budú uhrádzať školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Dunajská Lužná (ďalej len obec) zákonní zástupcovia detí a žiakov1).
2) Pre účely tohto nariadenia sú školami materské školy, základné školy a školskými zariadeniami školské
kluby detí, školské strediská záujmovej činnosti a školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
3) Výška príspevkov sa bude meniť v súvislosti s úpravou súm životného minima pre jedno nezaopatrené
dieťa podľa osobitného predpisu2).
Čl. 2
Materská škola
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške :
a) 13 € pri celodennom pobyte, ak nemajú obaja rodičia trvalý pobyt v obci
Dunajská Lužná,
b) 12 € pri poldennom pobyte, ak nemajú obaja rodičia trvalý pobyt v obci
Dunajská Lužná,
c) 12 € pri celodennom pobyte, ak majú obaja rodičia trvalý pobyt v obci Dunajská Lužná
(ak sa jeden rodič stará sám o dieťa, pobyt druhého rodiča sa nesleduje),
d) 11 € pri poldennom pobyte, ak majú obaja rodičia trvalý pobyt v obci Dunajská Lužná
(ak sa rodič stará sám o dieťa, pobyt druhého rodiča sa nesleduje).
2) Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ktoré:
a) 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 podľa osobitného predpisu3),
1)

§ 28 ods. 6), § 114 ods. 7), § 115 ods. 6) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2)
§ 5 ods. 1 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
3)
§§ 10 - 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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c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
d) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych
dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.
4) Pomernú časť určeného príspevku uhrádza zákonný zástupca v prípade, že bola prerušená prevádzka
materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.
Čl. 3
Základná škola
Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ
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 do základnej školy sa vykoná v období od 15.01. do 15.2. príslušného roku,
v piatok od 16,00 h do 18,00 h a v sobotu od 9,00 h. do 12,00 h (presný dátum určí
riaditeľ ZŠ)
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.
5) 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 332 €.

Čl. 4
Základná umelecká škola
1) Na úhradu nákladov v základnej umeleckej škole prispieva za žiak a študenta
zákonný zástupca mesačne na jedného žiaka:
výška príspevku
a) Do hudobného odboru - individuálne vyučovanie (žiaci, študenti)
7,50 €
(dospelí)
15,00 €
b) Tanečný odbor - kolektívne vyučovanie (žiaci, študenti)
4,50 €
c) Literárno- dramatický odb., kolektívne vyuč. (žiaci, študenti)
4,50 €
d) Výtvarný odbor – kolektívne vyučovanie (žiaci, študenti)
4,50 €
– špeciálne vyučovanie počítač. grafiky a digitálnej
fotografie - skupinové vyučovanie (žiaci študenti)
6,00 €
(dospelí)
15,00 €
2. Finančný príspevok na školský rok sa bude uhrádzať tak, ako doteraz, úhrnom v dvoch
platbách, vždy na príslušný polrok školského roka vopred.
Čl. 5
Školský klub detí
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského
klubu detí prispieva zákonný zástupca mesačne na jedného žiaka:
a) 13 € pre jedno nezaopatrené dieťa/ 1 mesiac, ak nemá ani jeden rodič trvalý pobyt v obci Dunajská
Lužná
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b) 12 € pre jedno nezaopatrené dieťa / 1 mesiac, ak má iba jeden rodič trvalý pobyt v obci Dunajská
lužná (ak sa jeden rodič stará sám o dieťa pobyt druhého rodiča nesleduje).
c) 12 € pre jedno nezaopatrené dieťa/ 1 mesiac, ak majú obaja rodičia trvalý pobyt v obci Dunajská
Lužná.
2) Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
3) Riaditeľ základnej školy (ďalej len riaditeľ) môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa
ods. 1), ak zákonný zástupca o to písomne požiada riaditeľa školy a
predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu 3).
Čl. 6
Školská jedáleň a vývarovňa
1) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok za čiastočnú úhradu nákladov vo výške
nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem.
2) Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií
stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo)
v piatich pásmach.
3) Príspevky na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy je spolu 1,34 € – piate pásmo
z finančných pásiem ministerstva:
a) Desiata v sume 0,32 €
b) Obed v sume 0,76 €
c) Olovrant v sume 0,26 €
4) Príspevky na nákup potravín na jedno jedlo pre žiaka základnej školy - piate pásmo z finančných
pásiem ministerstva:
a) Obed žiaka v ročníkoch 1. – 4. v sume 1,16 €
b) Obed žiaka v ročníkoch 5. – 9. v sume 1,22 €
5) Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa alebo žiaka, u ktorých podľa posúdenia
ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, určí vedúca školskej jedálne podľa
materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie, vydané ministerstvom.
6) Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov (zamestnanci škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce) sa zabezpečuje podľa Finančného pásma nákladov na nákup
potravín pre žiakov stredných škôl ( stravníci od 15-18/19 rokov) t.j. vo výške 1,33 €
7) Cudzí stravníci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo čo činí 1,33 €, aj režijné
náklady vo výške minimálne 1,06 €. Vedúca školskej jedálne môže zvýšiť
8) minimálnu výšku réžie na základe reálnych nákladov na činnosť školskej jedálne. Úhrada sa realizuje
podľa Zákonníka práce.
9) Príspevok na nákup potravín podľa ods. 3) až 8) sa uhrádza mesačne vopred.

10) Príspevok na nákup potravín, resp. príspevok a réžia u cudzích stravníkov sa uhrádza mesačne
vopred.
Čl. 7
4

Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť od 1. septembra 2011 a zároveň ruší predchádzajúce VZN č.
4/2009.
V Dunajskej Lužnej, dňa 02.09.2011

Štefan Jurčík, v.r.
starosta obce
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