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Všeobecne  záväzné nariadenie Obce Dunajov č. 03/2019 

 
o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách, školských zariadeniach 

zriadených Obcou Dunajov a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do 

základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dunajov č. 3 /2019 

 

     Obec Dunajov v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),  

 č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  a v súlade so zákonom č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva pre Obec Dunajov toto 

 

Všeobecne  záväzné nariadenie 

(ďalej len „VZN“) 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Toto VZN určuje: 

     a) výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

     b) výšku príspevku  na činnosť školského klubu detí, 

     c)  výšku príspevku v školskej jedálni. 

 

2. Toto VZN určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky       

    v Základnej škole Dunajov. 

 

3. Obec Dunajov je zriaďovateľom: 

     Základnej školy Dunajov č. 235, 023 02  Krásno nad Kysucou 

     Materskej školy Dunajov č. 266, 023 02  Krásno nad Kysucou 

     ktorých súčasťou sú nasledovné zariadenia: 

                   1. Školy:       Základná škola 

                                        Materská škola 

                   2. Výchovno-vzdelávacie zariadenie: 

                                         Školský klub detí 

                   3. Účelové zariadenie: 

                                          Školská jedáleň v materskej škole. 

 

Článok 2 

Výška poplatku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

§ 1 

Výška príspevku 

 

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov 

materskej školy v súlade s §28 ods. 3, 5, 6, 7, 8 zákona č. 245/2008 Z. z. nasledovne: 

              1. za celodenný pobyt sumou vo výške 5,- €/ mesiac  za každé jedno nezaopatrené 

dieťa 

 

 

 

 



§ 2 

Úhrada príspevku 

 

Tento príspevok je zákonný zástupca povinný zaplatiť  do 10. dňa v príslušnom kalendárnom 

 mesiaci. 

 

§ 3 

Oslobodenie od platby príspevku 

Príspevok za dieťa umiestnené v materskej škole sa neuhrádza: 

      a) ak dieťa 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 príspevkovo v hmotnej núdzi, 

      c) ak dieťa je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

 

Článok 3 

Výška príspevku na činnosť školského klubu detí 

 

§ 1 

Výška príspevku 

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených na činnosť školského 

klubu detí sa stanovuje v súlade s §114 ods. 6, 7, 8 zákona č. 245/2008 Z. z. a to nasledovne: 

-   výška mesačného príspevku sa stanovuje sumou 5,-€ na každé jedno nezaopatrené 

dieťa. 

 

§2 

Úhrada príspevku 

Tento príspevok je zákonný zástupca povinný zaplatiť vopred do 10. dňa v príslušnom 

kalendárnom   mesiaci. 

 

§3 

Oslobodenie resp. zníženie platby príspevku 

Príspevok za dieťa umiestnené v školskom klube detí môže zriaďovateľ znížiť resp. odpustiť: 

   a) ak zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada zriaďovateľa školského klubu detí  

       a predloží doklad  o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov  

       v hmotnej núdzi. 

 

Článok 4 

Výška príspevku v školskej jedálni 

 

§ 1 

Výška príspevku 

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej 

jedálni v náväznosti na Finančné pásma nákladov súvisiace s nákupom potravín na jedno 

jedlo,  vydaných MŠ SR s účinnosťou od 01. 01. 2020 sa určuje takto: 

 

1/ v Školskej jedálni ZŠ s MŠ Dunajov : 

a/ zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole : 

1. s celodenným pobytom – predškoláci                0,25€/ s dotáciou 1,20€ zo ŠR/obed 

2. s poldenným pobytom  - predškoláci                 0,01€/ s dotáciou 1,20€ zo ŠR/ obed  

3. s celodenným pobytom – ostatní                                   1,45€/obed 



4.    s poldenným pobytom  - ostatní                                    1,21€/obed 

       – režijné náklady v sume     0,15 €/ za odobraný obed/hradené z rozpočtu obce 

 

b/ dospelý stravník, zamestnanec školy aj cudzí stravník / iná fyzická osoba/  
finančný limit na nákup potravín                                                1,33 € 

režijné náklady                                                                            1,37 € 

úhrada stravy                                                                               2,70 €/obed 

 

c/  žiakom  I. stupňa základnej školy  je poskytnutá dotácia / 1,20 € zo ŠR / obed 

     – režijné náklady  v sume    0,15 €/ za odobraný obed/hradené z rozpočtu obce      

Dunajov  

 
Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka za: 

- odobratú stravu v danom stravovacom dni,  

- neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil dieťa,  

alebo žiaka v stanovenom termíne a čase podľa pokynov v zápisnom lístku, v danom 

stravovacom dni 

 

Článok 5 

Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

 

§ 1 

Miesto zápisu 

Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutočňuje v budove Základnej 

školy Dunajov č. 235, 023 02  Krásno nad Kysucou. 

 

§2 

Čas zápisu 

Čas zápisu  určuje riaditeľka ZŠ s MŠ Dunajov v zmysle metodických pokynov  MŠ SR. 

 

 

Článok 6 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajov č. 03 /2019 o výške príspevku na čiastočnú     

    úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Dunajov a o zápise  

detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy zriadenej obcou Dunajov                                       

schválilo Obecné zastupiteľstvo v Dunajove na svojom zasadnutí dňa uznesením  OZ 

v Dunajoce č. 32/2019 zo dňa 27.11.2019                         

               

2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajov č. 03/2019 o výške príspevkov na čiastočnú  

    úhradu výdavkov v školách,  školských zariadeniach zriadených obcou Dunajov a o zápise  

    detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy zriadenej obcou Dunajov  

    nadobúda platnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom v Dunajove a s  účinnosťou 

    od  01.01.2020 

 

 

 

 

 



 

Článok 7 

Zrušovacie ustanovenie 

 

1. Schválením tohto VZN sa ruší VZN o  výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov 

v školách, školských zariadeniach zriadených Obcou Dunajov a o zápise detí na plnenie 

povinnej školskej dochádzky do základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dunajov  

zo dňa  16.12.2009, prijaté pod číslom uznesenia č. 6/2009 a dodatky č.  1 a  2.  

 

 

V Dunajove dňa  27.11.2019 

 

 

     

 

 

 

                                                                                                      Mgr. Milada Chlastáková 

                                                                                                             starostka obce 

 

 

 

 

       


