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VZN nadobúda účinnosť dňa:19.12.2008 

 

 

 

OBEC BRETKA 

 

 
Na základe § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm.a) zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších 

územných celkov v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonovustanovuje 

 

 

 

 

                            Všeobecne záväzné nariadenie 

 

 

 

                                               3/2008 
                                                     

 

 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej  škole   

 

 

 

 

 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských                                                                                    

                                     zariadeniach,  v predškolských zariadeniach 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 



PRVÁ ČASŤ 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

Čl. 1 

Účel a predmet 

 
1)Toto všeobecne záväzné nariadenie (dalej len nariadenie)  bližšie upravuje práva a 

povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorý má dieta zverené do osobnej 

starostlivosti na základe  roznodnutia súdu/dalej len zákonný zástupca/ navštevujúce školy a 

školské zariadenia zriadovateľskej pôsobnosti obce Bretka   v súlade so zákonom č. 245/2008 

z.z. o výchovy a zdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2)Obec Bretka je zriaďovateľom škôl – Materská škola  ,Bretka č.d 56 

                                                             -  Základná škola s VJM- Alapiskola, Bretka č.d. 56 

3)Obec Bretka je zriadovateľom školského zariadania 

-školský klub detí pri základnej škole s VJM –Alapiskola  

4)určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej 

škole  

 5) určenie výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských zariadeniach 

a v predškolských zariadeniach podľa  osobitného predpisu ,ktorých zriadovateľom je Obec 

Bretka   

 

Čl.2 
Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej        

dochádzky v základnej škole 
         

 

1) zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole. 

2) Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, 

keď dieťa dovřší šiestý rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. 

3) Zápis detí v Základnej škole s VJM – Alapiskola Bretka 56  

Miesto zápisu:    budova základnej školy 

Termín zápisu:  15.16. januára 2009  

Čas zápisu:        od 15.00 hodín 

4) základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje 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. 

5)v prípade že si zákonný zástupca nesplní v povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky, dopustí sa priestupku ,za ktorý je možné uložiť pokutu do 10.000,- Sk 

331,93 EUR.  

 

 

                                                  

 



DRUHÁ ČASŤ 

Čl. 3 

Druhy príspevkov v školách a školských  

zariadeniach, v predškolských zariadeniach 

 
  Príspevky v školách a v školských zariadeniach a v predškolských zariadeniach upravené v 

tomto nariadení zahŕňajú: 

a) príspevok na činnosť centra voľného času, 

b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni 

c) príspevok na činnosť v MŠ 

 

 
PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH 

A V PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENIA 
 

Prvý diel 

Čl. 4 
Príspevok na činnosť centra voľného času 

 

 

(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva 

zákonný zástupca žiaka mesačne sumou uvedenou v prílohe č. 1. 

(2) Príspevok podľa ods. 1 sa uhrádza do 10.dňa príslušného kalendárného mesiaca. 

 

 
Druhý diel 

Čl. 5 
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni 

 
Výdajná školská jedáleň poskytuje stravovanie žiakom a dospelým stravníkom za čiastočnú 

úhradu nákladov, ktorém uhrádza zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo dospelý 

stravník vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v 

nadväznosti na odporúčané výživové dávky. 

                                         
(1) Príspevok, ktorý   uhrádza zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo dospelý stravník 

vo výške nákladov podľa vekových kategórií starvníkov je uvedený v prílohe č. 2  

 

(2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 5. dňa príslušného kalendárného mesiaca. 

 

 

Čl. 6 
Zníženie alebo odpustenie príspevku 

 

1)Príspevky určené v článku 4 a 5 bod. 1 tohto VZN je možné znížiť alebo odpusťiť na 

základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa 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 prekladá povinná osoba riaditeľovi školy alebo 

riaditeľovi školského zariadenia. 

3) o znížení alebo odpustení príspevku rozhodne zriadovateľ najneskôr do 3 dni odo dňa 

doručenia žiadosti. 

4)zriadovateľ poveruje rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku príslušného riaditeľa 

školy alebo školského zariadenie v zriadovateľskej pôsobnosti obce. 

 

 

TRETIA ČASŤ 

Záverečné ustanovania 

Čl. 7 

 
Zriadovateľ škôl a školských zariadení do dvoch týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti 

tohto nariadenia upraví v metodickom usmernení podmienky zníženia alebo odpustenia 

príspevkov . 

                                              
Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto nariadenia.  

 

 

Účinnosť 
 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť: 19. 12. 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Anna Giczeiová 

                                                                                             starostka 


