Obecné zastupiteľstvo v Čataji v súlade s §4 odst.3 písm. h) a § 6 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 20 odst.3. pís. a), § 28 odst.5, § 49 odst
4, § 114 odst.6, §116 odst.6, §140 odst.9 a odst. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2 / 2012
o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške
príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čataj
PRVÁ ČASŤ
§1
Úvodné ustanovenie
1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je upraviť podmienky zápisu na
plnenie povinnej školskej dochádzky, určenie a vyberanie príspevkov, ktoré uhrádza dospelá osoba
alebo zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov platby za pobyt dieťaťa v materskej
škole, výšku príspevku a spôsob jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov školskom klube detí
a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.1)
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čataj.
2) Obec Čataj ( ďalej len obec ) určuje výšku týchto príspevkov :
a) príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy,
b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí,
c) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.
DRUHÁ ČASŤ
§2
Určenie miesta a čas zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky.
1) Obec Čataj určuje pre základnú školu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti miesto a čas zápisu na
plnenie povinnej školskej dochádzky nasledovne :
a) Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky sa koná v ZŠ s MŠ Čataj v termíne od 15.01. do
15.02. v danom roku, v pracovných dňoch v čase od 14,00 do 17,00 hod.
b) Zápis do MŠ sa koná v termíne od 15.02. do 15.03. v danom roku. ( riaditeľ spolu s miestom
a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do MŠ.)
c) V osobitých závažných prípadoch môže riaditeľ školy dohodnúť zo zákonným zástupcom žiaka
náhradný termín zápisu v súlade s § 20 odst. 2 školského zákona.
2) Presný dátum a miesto konania zápisu v nadväznosti na zverejnenie termínu oznámi riaditeľ školy
najneskôr 14 dní pred začiatkom zápisu na verejne prístupnom mieste v škole.

1) §28 ods.6), § 49 ods.5), §114 ods. 7) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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TRETIA ČASŤ
Stanovenie výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení.
§3
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy.
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
materskej školy mesačne na jedno nezaopatrené dieťa sumou vo výške 12,50 € 2).

výdavkov

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 a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného
predpisu,3)
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 rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
e) nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka
materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi: v týchto
prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
§4
Školský klub detí
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí
prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka sumou 5 €. 4).
2) Zriaďovateľ po dohode s riaditeľom základnej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení
príspevku podľa ods. 1), ak zákonný zástupca žiaka 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.5).
3) Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku
v školskom klube detí, povinná osoba musí túto skutočnosť písomne oznámiť
riaditeľovi základnej školy, ktorej súčasťou je školsky klub detí.
Zmena sa uskutoční, ak je:
a) v prospech žiaka, od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala, ak bola oznámená
najneskôr v danom kalendárnom mesiaci, ak takáto zmena bola oznámená podľa bodu 2 tohto
článku až po uplynutí mesiaca v ktorom nastala, príspevok sa upraví najskôr od prvého dňa
mesiaca, v ktorom bola oznámená
b) v neprospech žiaka, od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom
mesiaci, v ktorom zmena nastala.
4) Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
_______________________________________________________________________________________
2) § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3) zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4) § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5) §§ 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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§5
Zariadenia školského stravovania
1) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na 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 1,12 € – druhé pásmo
z finančných pásiem ministerstva:
a. Desiata v sume
0,26 €
b. Obed v sume
0,64 €
c. Olovrant v sume
0,22 €
d. Režijné náklady
0,10 €
4) Príspevky na nákup potravín na jedno jedlo pre žiaka základnej školy – druhé pásmo z finančných
pásiem ministerstva:
a)
desiata
0,30 €
b)
Obed žiaka v ročníkoch 1. – 4. v sume 0,95 €
c)
Režijné náklady
0,10 €
5) Výška úhrady ceny obeda dospelých stravníkov v školských jedálňach obce Čataj
a) Zamestnanci školy 1,12 € + režijné náklady vo výške 0,10 €
b) Cudzí stravníci
2,24 €
6) Príspevok na nákup potravín podľa ods. 3 – 4 a príspevok u cudzích stravníkov podľa ods. 5) sa
uhrádza mesačne vopred.
Prehľadná tabuľka
výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín
v zariadeniach školského stravovania podľa vekových kategórií pre jednotlivé školy a školské
zariadenia v obci Čataj.
MŠ denné
Deti od 2 – 6
rokov

Desiata
0,26 €

Obed
0,64 €

Olovrant
0,22 €

Spolu
1,12 €

Úhrada
1,12 €

Dospelí

-

1,12 €

-

1,12 €

1,12 €

Základná
škola
Deti od 6 –
11 rokov
(I. stupeň)
Dospelí

Desiata

Obed

Olovrant

Spolu

Úhrada

0,30 €
-

0,95 €
0,95 €

-

0,95 €
1,25 €

0,95 €
1,25 €

1,12 €

1,12 €

Spolu
2,24 €

Úhrada
2,24 €

Základná
škola
Cudzí
stravníci

1,12 €

Desiata
-

Obed
2,24 €

Olovrant
-
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§6
Záverečné ustanovenia
1) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli v lehote uvedenej v §6 ods. 3 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2) Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Čataj dňa 23.8.2012 uznesením č. 68-7/AOZ/2012 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

V Čataji, dňa 23.08.2012

Jozef Čič
starosta obce

VZN č. 2/2012 bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Čataj
od 24.08.2012 do 08.09.2012.
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Dodatok č. 1/2013
Všeobecného záväzného nariadenia Obce Čataj č. 2/2012 z 23.08.2012
Obecné zastupiteľstvo v Čataji v súlade s §4 odst.3 písm. h) a § 6 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 20 odst.3. pís. a), § 28 odst.5, § 49 odst
4, § 114 odst.6, §116 odst.6, §140 odst.9 a odst. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov , sa uznieslo na tomto dodatku Všeobecného
záväzného nariadenia ( ďalej len VZN )
ktoré sa mení a dopĺňa takto :

TRETIA ČASŤ
Stanovenie výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení.
§3
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy.
1) Sadzba za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno nezaopatrené dieťa sumou vo výške 12,50 € sa mení
na 15,00 € .
§5
Zariadenia školského stravovania
5) Výška úhrady ceny obeda dospelých stravníkov v školských jedálňach obce Čataj
a) Zamestnanci školy 1,12 €. Výška režijných nákladov sa mení z 0,10 € na 1,10 €.

Záverečné ustanovenia
1. Dodatok č. 1/2013 VZN č.2/2012 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej
dochádzky a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čataj bol schválený OZ dňa 26.09.2013
uznesením č. 57-10/A-OZ/2013
2. Dodatok bol vyvesený na úradnej tabuli od 27. 09.2013 do 12.10.2013.
3. Dodatok nadobúda účinnosť dňom 13. 10.2013.

Jozef Čič
starosta obce
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Obecné zastupiteľstvo v Čataji v súlade s §4 odst.3 písm. h) a § 6 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 20 odst.3. pís. a), § 28 odst.5, § 49 odst
4, § 114 odst.6, §116 odst.6, §140 odst.9 a odst. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva

Dodatok č.1/2017
Všeobecného záväzného nariadenia č. 2 / 2012
o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku
a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čataj,
v ktorom mení a dopĺňa :
§4
Školský klub detí
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí
prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka sumou 7 €. 4).
§6
Záverečné ustanovenia
1) Dodatok č. 1 tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli v lehote uvedenej v §6 ods. 3 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2) Dodatok č.1 bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Čataj dňa 19.07.2017 uznesením č.556/A-OZ/2017 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.
V Čataji, dňa 20.7.2017

Marta Tušová
starostka obce

Dodatok č.1 VZN č. 2/2012 bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Čataj
od 20.7.2017 do 4.7.2017
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