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Návrh 

Všeobecne záväzné nariadenie obce  Lúka 

č. 4 /2021 

 
Obecné zastupiteľstvo v obci Lúka podľa § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 

6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 10, § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon č. 245/2008 Z. z.“) a zákona č. 257/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 

Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa 

uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení. 

 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

          

Toto všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku mesačného príspevku:  

a) na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole podľa § 28 ods. 5 zákona 

č. 245/2008 Z. z., 

b) na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady žiaka, ako aj podmienky úhrady 

v školskej jedálni podľa § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z., 

c) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí podľa § 114 ods. 6 zákona č. 245/2008 

Z. z., 

d) miesto a čas zápisu detí do základnej školy a materskej školy podľa §20 ods.3 Zákona č. 245/2008 

Z. z. 

      

 Upravuje práva a povinnosti rodičov, alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do 

osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.  

        

Je záväzné pre všetkých zákonných zástupcov, ktorých dieťa navštevuje Základnú školu s Materskou 

školou Lúka, Školský klub detí pri ZŠ Lúka, Školskú jedáleň pri ZŠ s MŠ Lúka, ktorých zriaďovateľom 

je obec Lúka. Zároveň sa vzťahuje na dospelých stravníkov stravujúcich sa v Školskej jedálni pri ZŠ s MŠ 

Lúka. 

  

        

Článok 2 

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených  

s činnosťou materskej školy 

 

Obec Lúka v súlade s ustanovení §28, ods. 5 Zákona č.245/2008 Z. z. určuje  

výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s činnosťou materskej školy takto: 

1. Sumu 13 € za každé dieťa navštevujúce materskú školu, okrem predškolákov od 1.11.2021 
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2. Termín a spôsob úhrady príspevku: sa uhrádza vopred najneskôr do 25. dňa príslušného 

kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok 

uhrádza. 

 

Článok 3 

Príspevok na náklady v školskej jedálni 

 

(1) Základná škola s Materskou školou obce Lúka s účinnosťou od 01.09.2021 je zaradená  

v druhom finančnom pásme na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórii 

stravníkov:  

- stravník -  žiak prvého stupňa ZŠ na 1 obed je  1,15 eur.  

  - stravník – žiak druhého stupňa ZŠ na 1 obed je 1,23 eur. 

 Materská škola - stravník 

- desiata    0,36 eur 

- obed        0,85 eur 

- olovrant  0,24 eur 
 

(2) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktoré navštevuje ZŠ a    

      posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania na materskej škole, je 1,30 € 

 

▪  v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo  

ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v 

hmotnej núdzi; 

▪ 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“), 

▪ v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník 

MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto 

dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov 

veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného 

predpisu1(ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 

ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.  

 

 

(3) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný odhlásiť (prihlásiť) dieťa zo stravy 24 hodín vopred a to    

      najneskôr do 14.00 hod. predchádzajúceho dňa. Ak zákonný zástupca neodhlási včas dieťa    

      (žiaka) zo stravy, neodhlásenú stravu musí zaplatiť 1,30 eur. 

(4) Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom školy za čiastočnú  úhradu nákladov za 

nákup potravín – obed..................................................................................................1,33 eur. 

(5) Školská jedáleň poskytuje stravovanie iným dospelým stravníkom so súhlasom zriaďovateľa 

a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne za čiastočnú úhradu nákladov na 

nákup potravín - obed ......................................................1,33 eur + 1,60 eur réžia = 2,93 eur. 

(6) Termín a spôsob úhrady príspevku: sa uhrádza vopred najneskôr do 25. dňa príslušného 

kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok 

uhrádza. 

 
1§ 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 416/2020 Z. z. (s účinnosťou od 01.01.2022 – odkaz na 

ustanovenie § 33 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení v znení zákona č. 416/2020 Z. z.) 
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(7) Zákonný zástupca uhrádza do 25 dňa mesiaca vopred jednorazový príspevok na stravovanie 

v sume 20 eur. Podmienky vrátenia príspevku na stravovanie sú stanovené v zápisnom lístku 

stravníka.  

 

Článok 4 

Príspevok na činnosti školského klubu detí 
 

(1) Obec Lúka v súlade s ustanovení §114, ods. 6 Zákona č. 245/2008 Z. z. určuje výšku 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského 

klubu detí takto:  

- sumu 6 eur za každé dieťa navštevujúce školský klub detí. 

 

(2) Termín a spôsob úhrady príspevku polročne v školskom roku do 30.9. a 28.2. do pokladne         

       Základnej školy s MŠ Lúka č. 135 

 

 

Článok 5 

Miesto a čas zápisu detí do základnej školy a materskej školy 

 

1. Miestom zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky je budova ZŠ s MŠ Lúka č. 

135, v termíne 1.4. až 15.4. v kalendárnom roku pre nasledujúci školsky rok. Zápis sa 

koná 2 pracovné dni v čase od 13,30 do 16,00 hod., konkrétny dátum určí a obvyklým 

spôsobom zverejní riaditeľka školy v dostatočnom časovom predstihu pred jeho 

uskutočnením.   

- Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky.  

- Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole. 

- Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v 

ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, ak zákon o výchove a vzdelávaní neustanovuje inak.  

- Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď 

dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak zákon neustanovuje inak. 

- Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách 

pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa zákona o výchove a 

vzdelávaní, ak zákon neustanovuje inak. 

- V prípade, ak si zákonný zástupca nesplní povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý mu obec Lúka môže uložiť pokutu v 

zmysle platných predpisov. 

2. Prijímanie detí do materskej školy sa uskutočňuje v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.306/2008, 

termín podania žiadosti zákonných zástupcov dieťaťa je od 2.mája do 15. mája 

v kalendárnom roku pre nasledujúci školský rok. Miestom na podanie žiadosti je ZŠ s MŠ 

Lúka č.135 – budova materskej školy. 

 

 

Článok 6 
 

Osobitné ustanovenia 

Osobitné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo   
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 výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti  s ochorením COVID 19: Obec Lúka ako    

zriaďovateľ ruší príspevkovú povinnosť na dobu trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu 

alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a to za mesiace, počas 

ktorých bude prerušené vyučovanie v školách, a/alebo bude prerušená prevádzka školských 

zariadení, t. j. výška príspevkov v zmysle VZN č. 4/2021 počas uvedeného obdobia predstavuje 

0,00 € 

 

 

Článok 7 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Obec ako zriaďovateľ školy a školských zariadení môže rozhodnúť o znížení, alebo odpustení 

príspevku podľa tohto nariadenia, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne 

požiada a predloží doklad , že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke 

v hmotnej núdzi podľa Zákona č. 599/2003 o pomoci hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

2. Zápisný lístok stravníka ŠJ pri ZŠ ( príloha č. 1. : Zápisný lístok stravníka) spolu s dokladmi 

predkladá zákonný zástupca prostredníctvom školy zriaďovateľovi. 

 

3. Obecné zastupiteľstvo obce Lúka schválilo toto všeobecne záväzné nariadenie   uznesením 

č. 41/2021 na svojom zasadnutí dňa 14.10.2021. 

 

4.  Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne 

záväzné nariadenie obce Lúka č. 2/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na činnosť v školských  zariadení a o mieste a čase zápisu dieťaťa do základnej školy 

s materskou školou a dodatok č. 1 k tomuto VZN. 

 

5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.11.2021. 

 

6. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce 

Lúka. 

 

 

Článok 8 

Zoznam príloh 

 

1. Zápisný lístok stravníka ŠJ pri ZŠ - VZOR  
 
 
 

V Lúke  14.10.2021 

                                                                                               Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                     starosta obce Lúka 

 
 

 
 
 


