Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia

Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Bzinciach pod Javorinou dňa 5.11.2014 uznesením č. .../2014

ako

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 /2014

Návrh VZN bol podľa §6, ods. 3., Zák. č. 369/1990 Z.z. zverejnený na
úradnej tabuli v obci od 20.10.2014 do 5.11.2014
Toto nariadenie bolo podľa § 6, ods.3., Zák.č.369/90 Zb. vyvesené na
úradnej tabuli v obci dňa 6 .11.2014 a zvesené dňa 1.12.2014

Účinnosť nadobudlo dňa 1.1.2015

Ing. Pavel Bahník
starosta obce

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bzince pod Javorinou
č. 2 / 2014 – VZN
Určenie školského obvodu základnej školy, miesta a času zápisu do základnej školy a
výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov žiakov na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach, určenie výšky dotácie na prevádzku
materskej školy a školských zariadení.
Obecné zastupiteľstvo Obce Bzince pod Javorinou v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/ 1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona NR SR
č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov a zákona NR SR č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vydáva
všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2 / 2014– VZN,
ktorým sa určujú školské obvody základných škôl, miesto a čas zápisu do základnej školy a
výška mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov žiakov na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach a podmienky úhrady.
Čl. 1
Plnenie povinnej školskej dochádzky, školský obvod základnej školy
a zápis do základnej školy
§1
Plnenie povinnej školskej dochádzky
1. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď
dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Ďalšie podrobnosti upravuje
§ 19 školského zákona.
2. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má
trvalý pobyt (spádová škola), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú
školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej spádovej základnej škole so
súhlasom jej riaditeľa.
3. Žiak, ktorý nemá trvalé bydlisko, plní povinnú školskú dochádzku v spádovej škole, ktorú
určí orgán miestnej štátnej správy v školstve.
4. Ďalšie podrobnosti o plnení povinnej školskej dochádzky upravuje školský zákon.
§2
Určenie školského obvodu
1. Školský obvod základnej školy zriadenej obcou určuje obec svojím všeobecne záväzným
nariadením v súlade s § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 596/ 2003 Z. z.. o štátnej správe

v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 596/
2003).
2. Obec Bzince pod Javorinou je zriaďovateľom Základnej školy nár. um. Ľ. Podjavorinskej
s materskou školou Bzince pod Javorinou ( Základná škola č. 346, 91611 Bzince pod
Javorinou, Matreskú školu č. 343, 91611 Bzince pod Javorinou).
§3
Miesto a čas zápisu do základnej školy
1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný v zmysle § 20 ods. 2 školského zákona prihlásiť
dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, a to formou zápisu do
školy. Ak zákonný zástupca nesplní povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu do 331,94
EUR.
2. Miesto a čas zápisu určuje obec podľa § 20 ods. 3 písm. a) školského zákona všeobecne
záväzným nariadením, a to tak, aby sa vykonal od 15. januára do 15. februára.
3. Obec Bzince pod Javorinou určuje pre základnú školu vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti miesto a čas zápisu nasledovne:
Zápis sa koná v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce v termíne jedného
pracovného dňa, ktorý nadväzuje na polročné prázdniny, a to v čase od 13.00 hod. do
17.00 hod. Presný dátum a miesto konania zápisu v nadväznosti na zverejnenie termínu
polročných prázdnin oznámi riaditeľ školy najneskôr 14 dní pred začiatkom zápisu na
verejne prístupnom mieste v škole a na svojej internetovej stránke. Súčasťou oznamu je aj
informácia pre zákonných zástupcov o tom, ktoré údaje o žiakoch a o zákonných
zástupcoch a ktoré doklady vyžaduje škola predložiť na zápise.
Základná škola pri zápise vyžaduje nasledovné osobné údaje:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť,
štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa
b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov
V osobitných závažných prípadoch môže škola dohodnúť so zákonným zástupcom žiaka
náhradný termín zápisu v súlade s ods. 2.

Čl. 2
Určenie výšky príspevkov na činnosť škôl a školských zariadení
a príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
§1
Všeobecné ustanovenia
1. Obec ako zriaďovateľ určuje podľa § 6 zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 zákona č. 596/ 2003 a v zmysle príslušných
ustanovení školského zákona všeobecne záväzným nariadením výšku mesačného
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole (§ 28 ods. 5 až 8 školského zákona), výšku
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí (§
114 ods. 6 a 7 školského zákona), a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

a podmienky úhrady v školskej jedálni (§ 140 ods. 9 a 11 školského zákona) a vo
výdajnej školskej jedálni (§ 141 ods. 5 a 7 školského zákona).
2. Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení prispievajú :
a) zákonní zástupcovia detí a žiakov najviac 15 % sumy životného minima pre jedno
nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona NR SR č. 601/ 2003 Z. z. o životnom
minime v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 601/2003)
b) dospelé osoby najviac 15 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú
osobu podľa § 2 písm. a) zákona č. 601/ 2003
3. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov,
ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov a finančných pásiem určujúcich rozpätie nákladov na nákup potravín
na jedno jedlo.
§2
Určenie výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Obec Bzince pod Javorinou zriadilo Materskú školu, č. 343, 91611Bzince pod
Javorinou.
2. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva jeho zákonný zástupca na čiastočnú
úhradu výdavkov materskej škole
a) na jedno dieťa mesačne sumou 11 EUR ,
b) na dieťa, ktoré nedovŕšilo vek 3 rokov sumou 25 EUR, a to vrátane mesiaca, v ktorom
dieťa dovŕšilo vek 3 rokov.
3. Príspevok sa uhrádza v hotovosti do pokladne materskej školy alebo na príslušný
účet materskej školy bezhotovostne alebo poštovou poukážkou.
4. Príspevok sa uhrádza za každý mesiac v termíne do 20. dňa v predchádzajúcom mesiaci.
Príspevok možno uhradiť v tom istom termíne aj naraz za dlhšie obdobie, spravidla za
jeden školský polrok. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole v mesiacoch
júl a august (hlavné prázdniny) sa uhrádza jednou platbou naraz do 20. júna. Príspevok za
mesiac september sa uhrádza do 15. septembra.
5. Príspevok sa na základe § 28 ods. 7 školského zákona sa príspevok neuhrádza za dieťa,
ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 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 ktoré je umiestnené v materskej
škole na základe rozhodnutia súdu
6. Príspevok sa na základe tohto VZN neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku
do materskej školy viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu
choroby alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom za dieťa, ktoré
nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin ak bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinením zriaďovateľa.
7. V prípadoch podľa bodu 6 ods. a) až c) uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného
príspevku.

§3
Určenie výšky príspevkov na činnosti školských výchovno-vzdelávacích zariadení
1. Obec Bzince pod Javorinou zriadilo nasledovné školské výchovno-vzdelávacie zariadenia:
Školský klub detí pri Základnej škole,. č. 346, Bzince pod Javorinou
2. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školských výchovno-vzdelávacích
zariadení prispieva zákonný zástupca za jedného žiaka mesačne sumou:
v školských kluboch detí pri základných školách: 8 EUR.
a) Príspevok sa uhrádza v hotovosti do pokladne školy (školského zariadenia) alebo na
príslušný účet školy (školského zariadenia) bezhotovostne alebo poštovou poukážkou.
Riaditeľ školy môže poveriť výberom príspevku v hotovosti aj ďalších zamestnancov.
b) Príspevok sa uhrádza za každý mesiac v termíne do 20. dňa v predchádzajúcom mesiaci.
Príspevok možno uhradiť v tom istom termíne aj naraz za dlhšie obdobie, spravidla za
jeden školský polrok.
c) Príspevok na činnosť školského zariadenia v mesiacoch júl a august (hlavné prázdniny) sa
uhrádza jednou platbou naraz do 20. júna. Príspevok za mesiac september sa uhrádza do
15. septembra.
§4
Zníženie alebo odpustenie príspevku na činnosť školských zariadení
1. Príspevky určené v § 3 ods. 2 a v § 4 tohto článku VZN možno znížiť alebo odpustiť
na základe rozhodnutia zriaďovateľa, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo
plnoletý žiak o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/ 2003 Z. z.
o pomoci v hmotnej núdzi.
2. Žiadosť podľa predchádzajúceho odseku predkladá povinná osoba riaditeľovi školy alebo
školského zariadenia.
3. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia predkladá podanú žiadosť do desiatich
pracovných dní odo dňa jej doručenia spolu s dokladom podľa ods.1 a so svojím
vyjadrením zriaďovateľovi na Obec Bzince pod Javorinou.
§5
Vrátenie príspevku na činnosť škôl a školských zariadení pri prerušení dochádzky
1. Zaplatené mesačné príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
školských výchovno-vzdelávacích zariadení určené podľa § 2 a §3 tohto článku VZN
alebo ich pomernú časť možno vrátiť na základe písomnej žiadosti žiaka alebo zákonného
zástupcu neplnoletého žiaka, ak má žiak prerušenú dochádzku do školy alebo školského
zariadenia viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby.
2. Žiadosť podľa ods. 1 predkladá zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak riaditeľovi
školy alebo riaditeľovi školského zariadenia spolu s potvrdením ošetrujúceho lekára do
piatich pracovných dní od ukončenia prerušenia dochádzky.
3. Zaplatené mesačné príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy určené
podľa § 2 tohto článku VZN alebo ich pomernú časť možno vrátiť na základe písomnej
žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, ak o to písomne požiada a predloží právoplatné

a vykonateľné rozhodnutie riaditeľa základnej školy o tom, že dieťa bolo výnimočne
prijaté na primárne vzdelávanie podľa § 19 ods. 8 školského zákona.
4. Žiadosť podľa ods. 3 predkladá zákonný zástupca dieťaťa riaditeľovi materskej školy
spolu s rozhodnutím podľa ods. 3 do 15. septembra v školskom roku, pre ktorý bolo dieťa
prijaté do základnej školy.
5. Zaplatené mesačné príspevky podľa ods. 3 tohto článku VZN alebo ich pomernú časť
vráti materská škola zákonnému zástupcovi dieťaťa do 30. septembra, ak dieťa v novom
školskom roku skutočne navštevuje základnú školu.
§6
Určenie výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov zariadení školského stravovania
a podmienok úhrady týchto príspevkov
1. Obec Bzince pod Javorinou zriadilo zariadenie školského stravovania:
Školskú jedáleň pri Základnej škole, č. 346, 91611 Bzince pod Javorinou a Materskú
školu č. 343, 91611 Bzince pod Javorinou (výdajná školská jedáleň)
2. Zariadenia školského stravovania (ďalej len školské jedálne) poskytujú svoje služby pre
deti, žiakov a zamestnancov škôl a školských zariadení. V čase školských prázdnin
poskytujú školské jedálne služby s písomným súhlasom zriaďovateľa a príslušného
regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
3. Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj iným fyzickým osobám, ako sú uvedené
v predchádzajúcom odseku, s písomným súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho
úradu verejného zdravotníctva.
4. Školská jedáleň poskytuje deťom a žiakom stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré
uhrádza ich zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov a určeného finančného pásma v termíne do 20. dňa v predchádzajúcom
mesiaci. Príspevok za mesiac september sa uhrádza do dvoch pracovných dní od začiatku
školského roka.
5. Pre jednotlivé vekové kategórie stravníkov sa určuje príspevok na úhradu nákladov na
jedlo nasledovne:
5.1 príspevok na jedno hlavné jedlo:
a) deti materskej školy od 2 do 6 rokov:

0,72 EUR

b) žiaci základnej školy od 6 do 11 rokov:

1,09 EUR

c) žiaci základnej školy od 11 do 15 rokov:

1,16 EUR

5.2 príspevok na jedno doplnkové jedlo:
a) deti materskej školy od 2 do 6 rokov - desiata:

0,30 EUR

b) deti materskej školy od 2 do 6 rokov - olovrant:

0,25 EUR

c) žiaci základnej školy od 6 do 15 rokov - desiata:

0,30 EUR

6. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na jedlo pre deti a žiakov, ktorých zákonný
zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi, predstavuje rozdiel medzi výškou
príspevku podľa predchádzajúceho odseku a výškou dotácie na stravu poskytnutej podľa
osobitného predpisu MPSVaR SR.

7.Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie
stravníkov 15 – 18/19 rokov. Jedlo sa uhrádza podľa Zákonníka práce a cenu hlavného jedla
tvoria režijné náklady školskej jedálne na jedno hlavné jedlo a finančné pásmo vekovej
kategórie stravníkov 15-18/19 rokov, ktoré mesto určuje sumou :
1,26 EUR
8. Finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekovej kategórie
stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup
potravín od 01.09.2011 – určené tabuľkovo MŠ SR. Zmenu finančných pásiem a výšku
príspevkov je možné upravovať dodatkami po zverejnení nových tabuliek MŠ SR.

Čl. 3
Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského
zariadenia
1. Podľa § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z.z. je obec povinná určiť všeobecne záväzným
nariadením výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia a záujmového vzdelávania detí na príslušný školský rok.
2. Obec zabezpečuje pre materskú školu a školské zariadenie vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti na uskutočnenie výchovno-vzdelávacieho procesu okrem finančných
prostriedkov na prevádzku a mzdy aj priestory a finančné prostriedky na ich údržbu, na
materiálno-technické zabezpečenie, didaktickú techniku a investície.
Čl. 4
Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, dieťa školského
zariadenia a záujmového vzdelávania
1. Výška dotácie na žiaka a dieťa na príslušný kalendárny rok je určená v prílohe č. 1 tohto
nariadenia.
2. Výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení je
možné upravovať dodatkami.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí obecného uznesením č.
......./2014 a nadobúda účinnosť dňom .....11.2014.
2. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší všeobecne záväzné nariadenie obce č.4 /

2009

V Bzinciach pod Javorinou .......11.2014

Ing. Pavel Bahnik
starosta obce

Príloha č. 1 VZN č. / 2014

Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
od 1.1.2015

Škola/ŠZ
MŠ
ŠKD
ŠJ
CVČ
správa budov

spolu

Koeficient
školy/ŠZ
27,3
1,6
1,8
1,1
1,5

Fyzický
počet žiakov
48
123
123
170
166

Prepočítaný
počet žiakov
1 310,4
196,8
221,14
187,0
249,0
2 164,34

Výpočet dotácie PVD
Na žiaka
Školy/ŠZ
1 616,64
77 598,72
94,75
11 654,25
106,59
13 110,57
65,14
11 073,68
88,83
14 745,17
128 182,39

