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Obec Oponice vo veciach územnej samosprávy v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g)  zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

vydáva 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice 
 

č. 5/2021 ( NÁVRH) 

 

o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o určení 

výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na 

výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v 

školách a školských zariadeniach,  ktorých zriaďovateľom je obec 

Oponice. 
 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Týmto Všeobecne záväzným nariadením obce Oponice (ďalej len „VZN“) sa určuje termín a 

miesto zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a výšku príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a 

školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Oponice. 

 

Článok 2 

Miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

 

Zápis detí predškolského veku na plnenie školskej dochádzky sa koná v priestoroch Základnej 

školy Oponice v prvý aprílový týždeň, v stredu od 10.00 hod. do 12.00 hod. každý rok, ktorý 

predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú 

dochádzku. 
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Článok 3 

Príspevok 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 sumou 10,0 € za dieťa prijaté do 

Materskej školy v Oponiciach 

2. Príspevok podľa písm. b) a c) predchádzajúceho odseku je od prvého dňa v mesiaci, v 

ktorom dieťa dovŕšilo 3 roky veku. 

3. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci poštovou poukážkou, 

prípadne bezhotovostným bankovým prevodom. 

4. Ak je dieťa prijaté do materskej školy v priebehu školského roka, za prvý mesiac 

dochádzky sa príspevok uhrádza vždy do troch pracovných dní odo dňa, v ktorom bolo 

zákonnému zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy. 

5. Príspevok v materskej škole 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 t.j. predložením potvrdenia od lekára (ak je dôvodom choroba) alebo 

čestným vyhlásením zákonného zástupcu o rodinných dôvodoch prerušenia dochádzky 

do materskej školy. 

b) ktoré 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. 

6. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa uhrádza zálohovo každý mesiac v plnej 

výške. 

7. Vyúčtovanie sa uskutoční podľa dochádzky dieťaťa v mesiaci júl po ukončení školského 

roka  za obdobie  september až júl. Preplatok bude vrátený na účet zákonného zástupcu 

dieťaťa  do 10.8. príslušného kalendárneho roka. 

 

  

Článok 4 

Príspevok na činnosť školského klubu detí 

 

1. Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na činnosť školského klubu detí (ďalej iba „ŠKD“) 

mesačne za dieťa sumou vo výške 4 €. 

2. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci v hotovosti do pokladne 

obce.  

3. Ak je dieťa prijaté do ŠKD v priebehu školského roka, za prvý mesiac dochádzky sa 

príspevok uhrádza vždy do troch pracovných dní odo dňa, v ktorom bolo zákonnému 

zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do školského klubu detí. 
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Článok 5 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov  v školskej jedálni 

 

1. Školská jedáleň pri Materskej škole Oponice poskytuje stravovanie deťom a žiakom za 

čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup 

potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami zverejnené 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a režijných 

nákladov. 

2. Na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni prispieva zákonný zástupca dieťaťa alebo 

žiaka sumou 0,15 € na jedno hlavné jedlo, ktorá sa použije na bežné výdavky školskej 

jedálne. 

3. Školská jedáleň pri Materskej škole Oponice je v stravovaní zaradená podľa rozhodnutia 

zriaďovateľa do 2. finančného pásma. 

4. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom  dieťaťa a žiaka sa poskytuje v 

zmysle § 4  Zákona 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 

5. Výška príspevku je nasledovná:       
            

 Bežné stravovanie Desiata  Obed Olovrant Príspevok Spolu Dotácia na  Úhrada 

      na režijné  podporu  zákonného 

      náklady  výchovy  zástupcu 

        k stravovacím  alebo 

        návykom  dospelej 

          osoby 
            

Materská škola - stravník 

od 2 do 5 rokov 0,36  0,85 0,24 0,15 1,60 0,00  1,60 

            

Materská škola - stravník 

od 2 do5 rokov (hmotná 

núdza, životné 

minimum) 

0,36  0,85 0,24 0,15 1,60 1,30  0,30 

Materská škola – 

posledný ročník 

materskej školy (hmotná 

núdza, životné minimum, 

daňové zvýhodnenie §4 

ods. 3c zák. č. 544/2010 

Z.z.) 

0,36  0,85 0,24 0,15 1,60 1,30  0,30 

Základná škola - 

stravník od 6 do 11 

rokov 

  1,15  0,15 1,30 0,00  1,30 

Základná škola - 

stravník od 6 do 11 

rokov (hmotná núdza, 

životné minimum, 

daňové zvýhodnenie §4 

ods. 3c zák. č. 544/2010 

Z.z.) 

  1,15  0,15 1,30 1,30  0,00 

Zamestnanci obce   1,33  1,17 2,50     Nie je nárok  2,50 

a iné fyz. osoby           
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6. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v zariadení školského stravovania 

sa uhrádza do 25. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárne mu mesiacu, za 

ktorý sa príspevok uhrádza poštovou poukážkou, prípadne bezhotovostným bankovým 

prevodom. 

7. Ak sa dieťa alebo žiak nezúčastnia výchovno – vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo 

vyučovania v základnej škole a zástupca neodhlási dieťa alebo žiaka zo stravovania 

najneskôr do 8.00 hod. ráno, bežného dňa, zákonný zástupca je povinný uhradiť stravu 

v plnej výške. 

8. Ak dieťa navštevuje materskú školu len v dopoludňajších hodinách a je mu po čas 

výchovno – vzdelávacej činnosti poskytovaná desiata, bez odobratia obeda, nemá nárok na 

dotáciu. 

9. Na dotáciu nemá nárok ani dieťa, ktoré navštevuje materskú školu v dopoludňajších 

hodinách a odoberie obed. 

10. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie sa uhrádza zálohovo  mesačne,  

počíta sa priemerný  počet dní  za mesiac v počte 20 x úhrada zákonného zástupcu alebo 

dospelej osoby  podľa Článku 5 ods. 5 ) každý mesiac.  

11. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie za žiaka základnej školy sa uhrádza 

zálohovo naraz na obdobie  september až jún (vyúčtovacie obdobie). 

12. Vyúčtovanie sa uskutoční podľa skutočne odobratých obedov v mesiaci júl po ukončení 

školského roka  za obdobie  september až jún. Preplatok bude vrátený na účet zákonného 

zástupcu dieťaťa  do 10.8. príslušného kalendárneho roka. 

 

Článok 6 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za diétne stravovanie v školskej jedálni 

 

1. V školskej jedálni nie je zabezpečené diétne stravovanie. 

2. Ak je dieťa alebo žiak, ktoré má nárok na dotáciu vo výške 1,30 eura, odkázané zo 

zdravotných dôvodov na diétne stravovanie a zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka 

predloží zriaďovateľovi školskej jedálne lekárske potvrdenie od ošetrujúceho lekára 

špecialistu, ktorým je gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod., dotácia na stravu v 

sume 1,30 eura bude vyplatená rodičovi dieťaťa alebo žiaka do desať kalendárnych dní po 

ukončení mesiaca za predchádzajúci mesiac poukázaním na účet rodiča v banke, v 

ojedinelých prípadoch i osobným prevzatím hotovosti v pokladni zriaďovateľa. 

 

Článok 7 

Stravovanie a príspevok dospelých stravníkov v školskej jedálni 

 

1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom škôl a školských zariadení a iným 

fyzickým osobám so súhlasom zriaďovateľa. 

2. Denný príspevok dospelých stravníkov na nákup po travín sa uhrádza pod ľa finančného 

pásma stanoveného MŠ pre vekovú kategóriu stravníkov 15 – 18/19-ročných žiakov 

strednej školy. 



 - 5 - 

3. Stravovanie zamestnancov sa realizuje v súlade so Zákonníkom práce. Hodnota obeda sa 

stanovuje na sumu 2,50 €. Výška príspevku zamestnanca sa prehodnocuje každý rok podľa 

toho, koľko určí príspevok zamestnávate ľ na obed zo sociálneho fondu. 

4. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v zariadení školského stravovania 

sa uhrádza do 25. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za 

ktorý sa príspevok uhrádza poštovou poukážkou, prípadne bezhotovostným bankovým 

prevodom 

 

Článok 8 

Spoločné, záverečné a zrušovacie ustanovenia 

 

1. Vzťahy neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa riadia príslušnými zákonmi 

a osobitnými predpismi. 

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie 

obce Oponice č. 9/2019, na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach dňa 

03.09.2019. 

3. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach 

dňa 3.9.2019, uznesením č. 85 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa  

 

 

 

 

 

       ................................................................ 

              Mgr. Milan Gál 

   starosta obce Oponice 

 

 

 

 

Vyvesený návrh VZN dňa : 19.7.2021 

 

Schválené VZN dňa:  

  

Vyhlásené VZN dňa:  

 

Účinné VZN dňa:  
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