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Obec Dohňany v súlade s ustanoveniami § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov, vydáva toto 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Dohňany 
 

PRVÁ ČASŤ 
Všeobecné ustanovenia 

Článok 1 
Účel 

1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) bližšie upravuje práva a povinnosti 
rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti 
alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len zákonný zástupca) 
navštevujúce školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dohňany v súlade 
so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

2) Obec Dohňany je zriaďovateľom škôl: 
Základná škola s materskou školou, Dohňany 468 

3) Obec Dohňany je zriaďovateľom školských zariadení: 
a) Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Dohňany 468, 
b) Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou, Dohňany 468. 

 
Článok 2 
Predmet 

Predmetom tohto VZN je: 
1) Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole 

s materskou školou, Dohňany 468. 
2) Určenie výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole. 
3) Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 

školského klubu. 
4) Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.  
 
 

DRUHÁ ČASŤ 
Školy 

Článok 3 
Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej 

škole 
1) Obec Dohňany v súlade s ustanovením § 20 ods. 2, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len školský zákon) 
ukladá riaditeľovi Základnej školy s materskou školou, Dohňany 468 vykonať zápis detí, ktoré 
majú začať plniť povinnú školskú dochádzku (ďalej len zápis) v termíne od 01. apríla do 30. 
apríla , ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť školskú 
dochádzku. 

2) Obec Dohňany v súlade s ustanovením § 20 ods. 3 písm. a) školského zákona určuje termín 
vykonania zápisu na druhú stredu v apríli. 
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3) Obec Dohňany v súlade s ustanovením § 20 ods. 3 písm. a) školského zákona ukladá riaditeľovi 
Základnej školy s materskou školou, Dohňany 468 zverejniť miesto a čas zápisu k 
nasledujúcemu školskému roku zákonným zástupcom po dohode so zriaďovateľom takto: 
- na budove Základnej školy a materskou školou, Dohňany 468, 
- na informačnej tabuli pri Obecnom úrade Dohňany, 
- na webovom sídle Obce Dohňany a Základnej školy s materskou školou, Dohňany 468, 
- na infokanáli Púchovskej doliny. 

4) V súlade s § 20 ods. 4 školského zákona Základná škola s materskou školou, Dohňany 468 pri 
zápise žiaka vyžaduje tieto osobné údaje: 

a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne 
občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa, 

b) meno, priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov. 
5) V prípade, že si zákonný zástupca nesplní povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu do 331,50- EUR. 
 

Článok 4 
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov 
materskej školy mesačne na jedno dieťa sumu: 20,00 € (slovom dvadsať Eur). 

2) Príspevok sa neuhrádza za dieťa: 2) 
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 
b) ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej 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. 

3) Príspevok na základe tohto VZN sa neuhrádza za dieťa: 
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy 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, ak prevádzka 
materskej školy bola prerušená zapríčinením zriaďovateľa z iných závažných dôvodov 
a nepredvídateľných okolností. 

4) V prípadoch podľa bodu 3, písm. a) až b) uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného 
príspevku na základe rozhodnutia zriaďovateľa 

5) Príspevok sa uhrádza bezhotovostne na účet SK09 5600 0000 0072 0030 1002 vopred do 20-
teho dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý 
sa príspevok uhrádza.   

 
 

TRETIA ČASŤ 
Školské zariadenia a výšky príspevkov na čiastočnú úhradu ich nákladov 

Článok 5 
Školský klub detí 

1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí (ďalej len „ŠKD“) 
prispieva mesačne zákonný zástupca dieťaťa sumu: 
a) Za pobyt dieťaťa v ŠKD iba ráno od 6.00 do 7.30 hod  3,00,- € 
b) Za celodenný pobyt dieťaťa v ŠKD    12,00 € 

2) Príspevok sa uhrádza bezhotovostne na účet SK09 5600 0000 0072 0030 1002 vopred do 20-
teho dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý 
sa príspevok uhrádza.  
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3) Rozhodnutie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského 
klubu detí vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa riaditeľ školy v súlade s ustanovením § 5 ods. 
6 písm. c) a § 35 ods. 1 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. 

 
Článok 6 

Zníženie alebo odpustenie príspevku 
1) Príspevky určené v článku 4, bod 1 a článku 5, bod 1 tohto VZN je možné znížiť alebo odpustiť 

na základe rozhodnutia zriaďovateľa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa  
(ďalej len povinná osoba) po predložení dokladu o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej 
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 

2) Žiadosť podľa bodu 1 tohto článku predkladá povinná osoba riaditeľovi školského zariadenia. 
3) Riaditeľ školského zariadenia predkladá žiadosť bezodkladne, najneskôr do 3 dní odo dňa jej 

doručenia zriaďovateľovi spolu s vyjadrením. 
4) O znížení alebo odpustení príspevku rozhoduje zriaďovateľ. 

 
Článok 7 

Školské účelové zariadenia - zariadenia školského stravovania 
Školská jedáleň, výdajná školská jedáleň 

1) Školské jedálne a výdajné školské jedálne (ďalej len školské jedálne) poskytujú svoje služby 
pre deti, žiakov a zamestnancov školy a školských zariadení. Stravníkom v školských jedálňach 
sú deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení. 

2) Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj iným fyzickým osobám ako sú uvedené v bode 1. 
tohto článku a to so súhlasom obce a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

3) Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný 
zástupca dieťaťa (ďalej aj ako „ZZ“) vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových 
kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky za každý stravovací deň 
nasledovne: 

 

 
Náklady na nákup potravín – 
Finančné pásmo A - 3. pásmo 

Náklady 
spolu 

Dotácia 
na 

stravu 

Platba 
spolu za 
19 dní 

Desiata Obed Olovrant    
 Stravník – dieťa 
MŠ 0,50 € 1,20 € 0,40 € 2,10 €  39,90 € 

 Stravník –  
 dieťa MŠ s 
dotáciou 

0,50 € 1,20 € 0,40 € 2,10 € 1,30 € 15,20 € 

 Stravník –  
 žiak I. stupňa ZŠ 0,70 €     13,30 € 

 Stravník –  
 žiak I. stupňa ZŠ  1,70 €    32,30 € 

 
4) Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v 

školských jedálňach pri ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce za každý mesiac je určený 
príspevok na réžiu ŠJ, ktorú uhrádza zákonný zástupca dieťaťa: 

a) príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov vo výške 5,00 € na mesiac, v ktorom 
dieťa daného zariadenia odobralo aspoň jedno hlavné jedlo, v ktorom sa dieťa stravuje v 
školskej jedálni, 
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b) príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov sa pripočíta k príspevku na nákup 
potravín a spolu s ním sa uhrádza v jednej sume, ako príspevok za stravovanie. 

5) Hodnota jedla pre iné fyzické osoby zahŕňa výšku finančného príspevku podľa zvoleného 
finančného pásma a skutočnú výšku režijných nákladov: 

a) zamestnanec zariadenia vo výške (2,40 € strava + 2,30 € réžia) –  spolu 4,70,- € 
b) iná fyzická osoba vo výške (2,40 € strava + 2,30 € réžia) –   spolu 4,70,- € 

6) Príspevok sa uhrádza bezhotovostne na účet SK09 5600 0000 0072 0030 1002 vopred do 20-
teho dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý 
sa príspevok uhrádza, okrem osôb uvedených v bode 5, tohto článku. 

7) Stravovanie s dotáciou:  
a) V zmysle zákona č. 417/2020 Z.z. zo dňa 17.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

o dotáciách č.  544/2010 Z. z. od 1.augusta 2021 sa upravujú podmienky v poskytovaní 
dotácií na stravu. Novou skupinou sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si 
neuplatnili, alebo nemohli uplatniť  nárok na daňový bonus. 

b) 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 je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v 
ŽM“), 

c) Suma dotácie na stravu je 1,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa/žiak zúčastnilo 
výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu.  

d) K poskytnutiu dotácie na stravu je nevyhnutné predložiť zákonným zástupcom 
dieťaťa: 

- potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, 
-  potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy 
životného minima,  
-  čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na 
vyživované dieťa. 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
Záverečné ustanovenia 

Článok 8 
1) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Dohňanoch dňa 15.12.2022 uznesením č. 

2022/02/13. 
2) VZN nadobúda účinnosť od 01.01.2023. 
3) Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o výške príspevku a spôsobe 

jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dohňany. 

 
 
 
 
V Dohňanoch dňa 16.12.2022 
 
        .......................................... 
             Ing. Milan Panáček 
                  starosta obce 


