
1 

 

Obec Bošáca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE 

BOŠÁCA  

č. 5/2022 

 

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na činnosti škôl a školských zariadení v obci 

Bošáca 

 

Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :      29.11.2022 

- zverejnený na webovom sídle obce  dňa :     29.11.2022 

 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane):    09.12.2022 

               

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:   09.12.2022 

   

 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bošáci,  dňa 15.12.2022 pod č. : 230/2022/OZ  

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce  dňa :      16.12.2022 

VZN zvesené z úradnej tabule obce  dňa :       31.12.2022 

VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa :      16.12.2022 

VZN nadobúda účinnosť dňom:        01.01.2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade § 28 ods.5 a 7,§ 49 ods.4 a 6, § 114 

ods.3 a 4 § 140 ods.10 a 12 so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon), ktorým sa dopĺňa  a zákon NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

s školskej samospráve v znení neskorších predpisov, vydáva pre obec Bošáca 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE 

č.  5/2022 
 

 

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 

škôl a školských zariadení v obci Bošáca 

 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca podľa § 11, ods. 4 písm. g, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.   

 

čl. 1 

Predmet úpravy 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa 

v materskej škole, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov činnosti 

školského klubu detí, ZUŠ, výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 

a bližšie upravuje práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktoré má 

dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutie súdu. 

 

čl. 2 

Pôsobnosť 
 

Toto nariadenie je záväzné pre všetkých zákonných zástupcov, ktorých dieťa navštevuje 

Základnú školu s materskou školou Ľudovíta Vladimíra Riznera  Bošáca (ďalej len ZŠ s MŠ 

Ľ.V.Riznera  Bošáca), školský klub detí pri ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca, ZUŠ, Školskú 

jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca, ktorých zriaďovateľom je obec Bošáca. Zároveň sa 

vzťahuje na dospelých stravníkov stravujúcich sa v Školskej jedálni pri ZŠ s MŠ 

Ľ.V.Riznera  Bošáca. 

 

čl. 3 

Výška príspevku materskej škole, termín a spôsob úhrady 
 

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 

výdavkov mesačne na jedno dieťa sumou  20 € bankovým prevodom na účet ZŠ s MŠ 

Ľ.V.Riznera  Bošáca. 

2. Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa (§28 ods.5 zákona č. 245/2008) 

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

príspevok uhrádza. 

 

2. Príspevok sa neuhrádza za dieťa: 

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 
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b) ak zákonný zástupca dieťaťa požiada zriaďovateľa prostredníctvom riaditeľa školy 

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

v hmotnej núdzi podľa Zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

c) ktoré je umiestnené  v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

 

3. Príspevok na základe tohto nariadenia sa neuhrádza za dieťa: 

a) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako po 30 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným 

spôsobom,  (lekárske potvrdenie alebo čestné vyhlásenie rodiča a kópia triednej knihy s 

vyznačenou dochádzkou dieťaťa v prípade, že neprítomnosť dieťaťa v MŠ nemôže 

zákonný zástupca preukázať lekárskym potvrdením), pričom o odpustenie príspevku, 

resp. jeho pomernej časti požiada zákonný zástupca zriaďovateľa prostredníctvom 

riaditeľa školy do 30 kalendárnych dní od opätovného nástupu dieťaťa do materskej školy 

(§28 ods.7 zákona č. 245/2008)  

b) ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka 

MŠ zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch 

uhrádza zákonný zástupca dieťaťa pomernú časť určeného príspevku.  

 

 

čl.  4 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, termín 

a spôsob tejto úhrady 

 

 
1. Stravu poskytuje Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca: 

a) deťom MŠ 

b) žiakom ZŠ 

c) zamestnancom školy a školských zariadení 

d) cudzím stravníkom so súhlasom zriaďovateľa a príslušného RUVZ 

 

2. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza v súlade s § 140 ods. 9 a 10 školského 

zákona, v školskej jedálni príspevok vo výške nákladov určených Ministerstvom školstva 

vedy výskumu a športu SR na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v 

nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančného pásma č. 4 a na úhradu 

režijných nákladov.  

 

3. Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj s použitím dotácie na podporu výchovy 

k stravovacím návykom dieťaťa MŠ a ZŠ podľa osobitého predpisu §4 zákona č.544/2010 

Z.z.1 o dotáciách pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky.  

_______________________________________________________________________ 
1 Od 1.8.2021 sa ukončuje plošné poskytovanie dotácií k stravovacím návykom dieťaťa v ZŠ a poslednom ročníku MŠ. 

Dopĺňa sa nová skupina detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie v sume 1,30 EUR na deň na žiaka: 

a)  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; 

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)  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.  
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- V tejto súvislosti musí žiadateľ v ktorého starostlivosti je dieťa, do 2.8. predložiť 

zriaďovateľovi spolu so žiadosťou : 

▪ 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.   

4. Dotácia sa poskytuje za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej 

činnosti v materskej škole pri ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca alebo vyučovania v základnej 

škole a odobralo stravu. Za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré 

sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ (§23 písm. a) a §24 zákona č. 

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov). 

 

5. Príspevok na stravovanie v plnej sume uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, 

zamestnanec aj cudzí stravník,  ktorí neodobrali stravu alebo neboli odhlásení 1 deň vopred 

do 14:00 hod. Deti navštevujúce materskú školu pri ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca sa 

odhlasujú v materskej škole. Žiaci navštevujúci ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca sa odhlasujú 

v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca. 

 

6. Výška príspevku, ktorú uhrádza zákonný zástupca za dieťa alebo žiaka, zamestnanca 

a cudzieho stravníka za 1 deň je určená nasledovne - podľa vekových kategórií stravníkov 

v nadväznosti na odporúčané výživové dávky – Finančné pásma A na nákup potravín an 

jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov – 4. pásmo, režijných nákladov a výšky 

dotácie. Výšku príspevkov pre dospelých a cudzích stravníkov sa stanovuje podľa 

Finančného pásma B na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov – 4. pásmo: 

 

 
Finančné pásmo v EUR Režijné 

náklady 

V EUR 

Dotácia 

V EUR 

Výška príspevku 

zákonného zástupcu 

V EUR desiata Obed Olovrant 

Deti navštevujúce MŠ 

podľa §4 ods. 3, písm a), 

b),  c) 
0,55 1,30 - 0,23 1,30 0,78 

Deti navštevujúce MŠ 

podľa §4 ods. 3, písm a), 

b),  c) 
0,55 1,30 0,45 0,23 1,30 1,23 

Deti navštevujúce MŠ 0,55 1,30 - 0,23 - 2,08 
Deti navštevujúce MŠ 0,55 1,30 0,45 0,23 - 2,53 
Deti navštevujúce  

1.stupeň ZŠ podľa §4 

ods. 3, písm a), b),  c) 
- 1,90 - 0,23 1,30 0,83 

Deti navštevujúce  

2.stupeň ZŠ podľa §4 

ods. 3, písm a), b),  c) 
- 2,10 - 0,23 1,30 1,03 

Žiaci navštevujúci  

1. st. ZŠ 
- 1,90 - 0,23 - 2,13 

Žiaci navštevujúci  

2. st. ZŠ 
- 2,10 - 0,23 - 2,33 

Dospelí stravníci - 2,60 - 2,23 - 4,83 

Cudzí stravníci - 2,60 - 2,23 - 4,83 
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8.  Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom školy za čiastočnú úhradu 

nákladov na nákup potravín a režijných nákladov v celkovej hodnote  -    obed 4,83 € 

 

9. Školská jedáleň poskytuje stravovanie iným dospelým stravníkom so súhlasom 

zriaďovateľa a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne za čiastočnú 

úhradu nákladov na nákup potravín a režijných nákladov  obed  4,83 € 

 

10. Termín a spôsob úhrady príspevku: platba stravného mesiac vopred (1. deň 

nasledujúceho mesiaca stravníci ZŠ dostávajú pošt.poukážky) do 20. dňa v mesiaci. 

Spôsob úhrady je poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu 

Základnej školy s materskou školou Ľ.V.Riznera Bošáca. 

 

11. Dieťaťu, ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie (potvrdené lekárom 

špecialistom) patrí dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom, a neodobralo 

stravu z dôvodu, že školská jedáleň  nezabezpečí diétne stravovanie a  zúčastnilo sa 

výchovno-vzdelávacej činnosti,  túto dotáciu v sume 1,30 €  vyplatí  zriaďovateľ 

zákonnému zástupcovi dieťaťa /žiaka a to za dni, kedy sa dieťa alebo žiak zúčastnilo 

výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo ZŠ. Žiadosť o poskytnutie dotácie doručia 

rodičia zriaďovateľovi. Príspevok bude vyplatený zriaďovateľom bezhotovostne na číslo 

účtu žiadateľa prostredníctvom svojej rozpočtovej organizácie. Vyúčtovanie dotácie voči 

zákonnému zástupcovi podľa §4, ods.3 písm. a-c pripraví vedúca ŠJ po skončení 

príslušného školského roka do 31.8. 

 

12. Obec Bošáca, ako zriaďovateľ ŠJ, môže rozhodnúť o zrušení, alebo odpustení príspevku 

v prípadoch stanovených zákonom.2 To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje 

dotácia podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.  

 

 

čl. 5 

Výška príspevku, termín a spôsob úhrady v školskom klube detí 
 

 

1. Obec Bošáca v súlade s ustanovením § 114, ods. 6 a 7 školského zákona určuje výšku 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského 

klubu detí takto: 

 

a) sumu 12,- EUR za každé dieťa navštevujúce školský klub detí, okrem detí uvedených 

v bode b) a c) 

 

b) sumu 6,- EUR za každé dieťa navštevujúce školský klub detí, v prípade, že navštevuje 

školský klub detí najviac 2 hodiny denne, okrem detí uvedených v bode c) 

 

c) sumu 1,- EUR za každé dieťa navštevujúce ranný školský klub. 

 

2. Termín a spôsob úhrady príspevku: mesačne do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca 

bankovým prevodom na účet ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera  Bošáca. 

 

 

 
2 § 140 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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3. Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu 

detí sa neuhrádza za žiaka:  

 a) ktorého zákonný zástupca o to písomne požiada zriaďovateľa prostredníctvom riaditeľa 

školy a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi, 

 b) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu, 

 c) ktoré má prerušenú dochádzku do školského klubu detí na minimálne 30 po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 

preukázateľným spôsobom (lekárske potvrdenie alebo čestné vyhlásenie rodiča a kópia 

triednej knihy s vyznačenou dochádzkou dieťaťa v prípade, že neprítomnosť dieťaťa v 

školskom klube detí nemôže zákonný zástupca preukázať lekárskym potvrdením), pričom 

o odpustenie príspevku, resp. jeho pomernej časti požiada zákonný zástupca zriaďovateľa 

prostredníctvom riaditeľa školy do 30 kalendárnych dní od opätovného nástupu dieťaťa 

do školského klubu detí,  

d) ktoré nedochádzalo do školského klubu detí v čase letných prázdnin  

e) ak bola prerušená prevádzka školského klubu detí zapríčinená zriaďovateľom alebo inými 

závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť 

určeného príspevku(§ 114 ods.3 a ods.4) 

 

 

čl. 6  

Výška príspevku, termín a spôsob úhrady v ZUŠ 
 

 

1. Obec Bošáca v súlade s ustanovením § 114, ods. 6 a 7 školského zákona určuje výšku 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej 

škole: 

     a) pre deti vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky 50,00 EUR / škol.polrok – 

individuálna výuka (hudobné nástroje) a 30 EUR / škol.polrok skupinová výuka 

(tanečná a výtvarná). 

 

2. Termín a spôsob úhrady príspevku: vopred - do 15.9 za I. školský polrok a do 15.2. za     

II. školský polrok bankovým prevodom na účet ZŠ s MŠ Ľ. V. Riznera  Bošáca. 

 

3. Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základných 

umeleckých školách sa neuhrádza za žiaka:  

a) ktorého zákonný zástupca o to písomne požiada zriaďovateľa prostredníctvom riaditeľa 

školy a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,  

b) ktoré má prerušenú dochádzku do základnej umeleckej školy na minimálne 30 po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 

preukázateľným spôsobom (lekárske potvrdenie alebo čestné vyhlásenie rodiča a kópia 

triednej knihy s vyznačenou dochádzkou žiaka v prípade, že neprítomnosť žiaka v 

základnej umeleckej škole nemôže zákonný zástupca preukázať lekárskym potvrdením), 

pričom o odpustenie príspevku, resp. jeho pomernej časti požiada zákonný zástupca 

zriaďovateľa prostredníctvom riaditeľa školy do 30 kalendárnych dní od opätovného 

nástupu žiaka do základnej umeleckej školy( §49 ods.5) 
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čl. 7 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

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

odpustení príspevku podľa § 3, § 4, § 5 tohto nariadenia, ak zákonný zástupca neplnoletého 

žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej 

núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa Zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej 

núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

2. Žiadosti spolu s dokladmi predkladá zákonný zástupca prostredníctvom školy/ školského 

zariadenia zriaďovateľovi. 

 

3. Na tomto všeobecne záväznom naradení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca dňa 

15.12.2022 uznesením č. 230/2022/OZ. 

 

4. Toto Všeobecne záväzné nariadenie ruší VZN č. 1/2022. 

 

5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2023. 

 

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

obce Bošáca. 

 

 

 

 

 

 

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

          Bc. Jozef Mihala, v. r. 

              starosta obce  


