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Všeobecne záväzné nariadenie obce Brehy č.2/2019
• O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
dochádzky v základnej škole

školskej

• O výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
za pobyt dieťaťa v materskej škole
• O výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosť školského klubu detí
• O výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady vo výdajnej školskej jedálni
Prílohy

0

Číslo VZN

2/2019

Nahrádza VZN č.

1/2019

Vyvesené dňa

10.07.2019

Zvesené dňa
Schválené

Uznesením OZ č. /2019, dňa

Vyhlásené vyvesením

Od

Účinnosť

Od 01.09.2019

Platnosť VZN pre obdobie

Od 01.09.2019

do

1

Obec Brehy na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov a podľa ustanovenia zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa 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

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Brehy č.2/2019
•
•
•
•

O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky
v základnej škole.
O výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa
v materskej škole.
O výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí.
O výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni.

Čl. 1
Účel a predmet
Toto všeobecne záväzné nariadenie, bližšie upravuje práva a povinnosti rodičov alebo inej
fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej
starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“), navštevujúce Základnú
školu s materskou školou v Brehoch, so sídlom: Záhumnie č. 24, 968 01 Brehy.

Čl. 2
Pôsobnosť
Toto nariadenie je záväzné pre všetkých zákonných zástupcov, aj pre tých, ktorí majú dieťa zverené
do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, navštevujúce
Základnú školu s materskou školou v Brehoch.

Čl. 3
Zápis detí, ktoré majú povinnosť plniť povinnú školskú dochádzku
1. Termín zápisu
Obec Brehy v súlade s ustanovením § 20, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá riaditeľovi Základnej školy s materskou
školou, Záhumnie 24, 968 01 Brehy vykonať zápis detí, ktoré majú začať plniť povinnú školskú
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dochádzku (ďalej len zápis) v termíne od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského
roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

2. Stanovenie miesta a času zápisu obcou Brehy ako zriaďovateľom
Obec Brehy v súlade s ustanovením § 20, ods. 3 písm. a) školského zákona určuje miesto vykonania
zápisu a to v budove Základnej školy s materskou školou v Brehoch, Záhumnie č. 24, Brehy, v čase
od 8:00 - 13:00 hod.. Deň zápisu oznámi Základná škola s materskou školou v Brehoch pri zverejnení
zápisu.

3. Zverejnenie zápisu
Obec Brehy v súlade s ustanovením § 20, ods. 3 písm. a) školského zákona ukladá riaditeľovi
Základnej školy s materskou školou, Záhumnie 24, 968 01 Brehy, zverejniť v dobe od 1. marca do 31.
marca, presné miesto a čas zápisu k nasledujúcemu školskému roku po dohode so zriaďovateľom
takto:
a.) na vývesných miestach Základnej školy s materskou školou, Záhumnie 24, 968 01 Brehy,
b.) na webovom sídle obce Brehy,
c.) na webovom sídle Základnej školy s materskou školou, Záhumnie 24, 968 01 Brehy,
d.) na vývesných miestach v budove Materskej školy, Záhumnie 24, 968 01 Brehy,
e.) vyhlásením v obecnom rozhlase.

4. Vyžadované osobné údaje pri zápise žiaka
Základná škola pri zápise žiaka v zmysle § 20 ods. 4 školského zákona 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.

Čl. 4
Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole Brehy
1. Obec Brehy v súlade s ustanovením § 28, ods. 5 školského zákona určuje výšku mesačného
príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
zriadenej obcou vo výške:
a) deti od 3 rokov veku 10,- eur,
b) deti od 2 rokov do 3 rokov veku 20,- eur.
Pri deťoch, ktoré nedovŕšia 3 roky k 31.12. v danom školskom roku určuje obec Brehy mesačný
príspevok zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole vo výške podľa Čl. 4, ods. 1, písm.
b) tohto VZN, a to do doby dosiahnutia 3 rokov veku, pričom sa tento poplatok platí aj v mesiaci,
v ktorom dieťa dovŕši 3 roky veku.
2. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza
za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi školy doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
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3. Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa
neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní, z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo v čase, keď bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi.
V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
1. Rozhodnutie o výške mesačného príspevku
Rozhodnutie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa
v materskej škole vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa riaditeľ ZŠ s MŠ v súlade s ustanovením § 5
ods. 14 písm. e) 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 a podľa §28 ods. 5 zákona č. 245/2008
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

Čl. 5
Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Školského klubu
detí pri Základnej škole s materskou školou
1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou školského klubu detí.
Obec Brehy v súlade s ustanovením § 114, ods. 6 školského zákona určuje výšku mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Školského klubu detí pri Základnej
škole s materskou školou, zriadeného obcou Brehy takto:
a) sumu 5,- € za každé dieťa navštevujúce školský klub detí, okrem detí uvedených
v nasledujúcom bode,
b) sumu 2,50 € za každé dieťa navštevujúce školský klub detí, ktorého zákonný zástupca o to
zriaďovateľa 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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

2. Rozhodnutie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou školského klubu detí.
Rozhodnutie o výške mesačného príspevku, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu
detí, vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa riaditeľ ZŠ s MŠ v Brehoch v súlade s ustanovením § 5 ods.
6 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov a podľa §114 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 6
Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a podmienky tejto úhrady
Obec Brehy v súlade s ustanovením § 140 ods.9 školského zákona určuje výšku na čiastočnú úhradu
nákladov v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Brehy, ktorej je zriaďovateľom nasledovne:
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Tabuľka k 1. finančnému pásmu.

Obed

Olovrant

stravník MŠ
(2-5 rokov)
Stravník MŠ
(2-5 rokov)
-hmotná núdza
stravník MŠ
(5 -6 rokov)
- predškolák
stravník ZŠ
I. stupeň
stravník ZŠ
II. stupeň
Zamestnanci
a iné fyzické
osoby

Príspevok
na nákup
potravín

Desiata

Veková skupina
stravníkov

0,34

0,80

0,23

1,37

0,34

0,80

0,23

1,37

0,34

0,80

0,23

1,37

-

1,08

-

1,08

-

1,16

-

1,16

-

-

-

1,26

Príspevok
na režijné
náklady
-

Stravný
lístok
celkom

Dotácia
na stravu

Úhrada
zákonného
zástupcu

1,37

0,-

1,37

1,37

1,20

0,17

1,37

1,20

0,17

1,08

1,20

0,00

1,16

1,20

0,00

2,36

0,-

-

-

-

-

1,10

Rozhodnutie o výške úhrady nákladov na nákup potravín, podľa vekových kategórií stravníkov
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a finančných pásiem určujúcich rozpätie nákladov
na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a výšku režijných nákladov
pre zamestnancov školy, ktorí sa stravujú v školskej jedálni a pre iné fyzické osoby, ktorí odoberajú
obed, zverejní riaditeľ ZŠ s MŠ v Brehoch, v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 písm. c) 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.
Dieťa má nárok na uvedenú dotáciu, len ak sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej,
alebo základnej škole a odobralo stravu.
V prípade, že dieťa nebude odhlásené, zákonný zástupca uhrádza stravné v plnej výške.
Ostatné náležitosti týkajúce sa spôsobu platenia stravného, výdaja obedov, odhlasovania, vyúčtovania
preplatkov, správania sa stravníkov, dozoru v školskej jedálni určí riaditeľ ZŠ s MŠ po dohode s
vedúcou školskej jedálne v prevádzkovom poriadku školskej jedálne.

Čl. 7
Platby príspevkov
Termíny a spôsob platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovnovzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach stanovených týmto VZN určia riaditelia
príslušných škôl a školských zariadení vnútorným predpisom. Tento vnútorný predpis musí byť riadne
zverejnený minimálne na verejne prístupnom mieste v rámci príslušnej budovy školy alebo školského
zariadenia.
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Čl.8
Záverečné ustanovenia
Zmeny a doplnky tohto VZN možno vykonať iba dodatkom schváleným uznesením Obecného
zastupiteľstva v Brehoch.

§ 11
Zrušovacie ustanovenie
Toto Všeobecne záväzné nariadenie zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Brehy č. 1/2019
schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 6/2019, zo dňa 22.02.2019.

V Brehoch, dňa 10.07.2019
Vypracovali:
Ing. Júlia Plešková
Ingrid Predmeská

Ing. Juraj Tencer
starosta obce
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