Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky,
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí
a centra voľného času a na čiastočnú úhradu a podmienkach úhrady v školskej jedálni
Úvodné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Lúke podľa § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 28, § 140 zákona NRSR č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní a p zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto VZN o určení
miesta zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu a centra voľného času, a na čiastočnú
úhradu a podmienkach úhrady v školskej jedálni.
Čl. 1
Povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa
1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v Základnej škole v školskom obvode v ktorom má dieťa trvalý pobyt, ak zákonný
zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.
2. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vykonať zápis v dňoch : od 01. apríla do 30. apríla,
ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú
dochádzku.
3. Zápis sa vykoná v budove Základnej školy v Krásnej Lúke.
4. Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť tieto údaje:
- meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne
občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
- meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

Čl. 2
Príspevok v materských školách
5. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na
čiastkovú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa sumou 10,00 €.
- ak MŠ navštevujú - súrodenci znížiť poplatok na druhé a ďalšie dieťa na sumu 5,- € / dieťa
- ak MŠ navštevujú deti, ktoré sú z neúplných rodín znížiť poplatok na sumu 5,- €/dieťa
6. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
h) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
i) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
7. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza, prípadne uhrádza len pomerná časť určeného
príspevku za dieťa:
g) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom

h) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi.
8. Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa
uhrádza vopred do 20. dňa v kalendárnom mesiaci v hotovosti do pokladne alebo 1x za
polrok v hotovosti do pokladne.
Čl. 3
Výška príspevku, termín a spôsob úhrady v Školskom klube detí a v Centre voľného
času
9. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu
detí sa stanovuje na 5,- € a centrá voľného času sa stanovuje na 2,- €.
10. Obec Krásna Lúka môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku ak o to písomne
požiada zákonný zástupca žiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
11. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu
detí a centrá voľného času sa uhrádza vopred do 15. dňa v kalendárnom mesiaci v hotovosti
do pokladne alebo zákonný zástupca môže sumu vyplatiť na polrok alebo na rok dopredu
v hotovosti do pokladne.
12. Obec Krásna Lúka môže poplatok znížiť alebo odpustiť pre dieťa, ktoré nenavštevovalo
školský klub detí alebo centrum voľného času v čase kedy bola prerušená prevádzka školy
zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.

Čl. 4
Príspevok v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
13. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutie stravy v školskej jedálni,
výdajnej školskej jedálni sa určuje v eurách na mesiac pre osobu navštevujúcu školskú
jedáleň.
14. Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec, poskytuje
stravovanie deťom, žiakom, dospelým a cudzím stravníkom za čiastočnú úhradu nákladov,
ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov a nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
15. Na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutie stravy stanovuje obec poplatky:
Náklady na nákup potravín:
a) stravníci od 2-6 rokov /dieťa v MŠ denné/ 1,45 €
€,olovrant 0,24 €)
b) stravníci od 6-11 rokov /žiaci ZŠ obed/
1,15 €
c) stravníci od 11-15 rokov /žiaci ZŠ obed/ 1,23 €
d) ostatní stravníci
1,33 €
Režijné náklady:
a) stravníci od 2-6 rokov /dieťa v MŠ denné/

(desiata

0,36€,

obed

paušálne náklady 3,00€/mesiac/žiak

0,85

b) stravníci od 6-11 rokov /žiaci ZŠ obed/
c) stravníci od 11-15 rokov /žiaci ZŠ obed/
d) ostatní stravníci
e) ostatní stravníci – dôchodcovia

paušálne náklady 3,00€/mesiac/žiak
paušálne náklady 3,00€/mesiac/žiak
2,24 €/ obed
1,74 €/obec

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa/žiaka (ďalej len„dotácia“) sa
poskytuje v sume 1,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa/žiak zúčastnil/o výchovnovzdelávacieho procesu (minimálne 1 vyučovaciu hodinu) a odobral/o obed.
Dotáciu na stravu je možné poskytnúť:
•

•

•

v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ
alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje
pomoc v hmotnej núdzi,
v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo
ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa
v HN“) alebo ktorej príjem za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich dňu
podania žiadosti o poskytnutie dotácie je najviac vo výške životného minima (ďalej
len „dieťa v ŽM“)
v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný
ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen
domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na tzv. zvýšený daňový bonus podľa §
33 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „deti bez nároku na zvýšený daňový bonus“); táto skutočnosť
sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

Deti, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie podľa §4 ods. 3 zákona písm. c) zákona
o dotáciách:
- deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti, príp. aj
mladšie deti v poslednom ročníku MŠ zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie),
nakoľko na tieto deti nie je možné si uplatniť z dôvodu veku dieťaťa nárok na tzv. zvýšený
daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. dvojnásobný daňový bonus;
- deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15
rokov veku ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili (osoby so zdaniteľným
príjmom), alebo si nemohli v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť nárok na zvýšený
daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);
- nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona
o dotáciách preukazuje zákonný zástupca dieťaťa zriaďovateľovi čestným
vyhlásením, a to nezávisle od veku dieťaťa, t.j. povinnosť predloženia čestného vyhlásenia
sa vzťahuje aj na zákonných zástupcov detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom
ročníku MŠ, resp. deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku
- ak je výška dotácie nižšia ako stanovené finančné pásmo, rozdiel uhrádza zákonný zástupca
dieťaťa/žiaka.

16. Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom obecného úradu a školských
zariadení, iným fyzickým osobám so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu
verejného zdravotníctva na základe dohody medzi ŠJ a zriaďovateľom.
17. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na potraviny sa uhrádza vopred do 15. dňa
v kalendárnom mesiaci poštovou poukážkou, prevodom na účet ( interbanking) alebo
hotovosťou na potravinový účet VÚB. Vo ojedinelých prípadoch môže tento poplatok byť
zaplatený aj v hotovosti.
Čl 5
Spoločné a záverečné ustanovenia
18. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje OZ v Krásnej Lúke. Na tomto VZN sa uznieslo
OZ na 20. zasadnutí dňa 05.02.2022
19. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.03.2022

V Krásnej Lúke 05.02.2022

........................................................
Marko Osif
Starosta obce

