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Obecné zastupiteľstvo v Bobote podľa §6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, §20 odsek 3 a § 28 odsek 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o 
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
 
 

 

 

 

 

 

vydáva 

toto všeobecne záväzné nariadenie 

(ďalej len VZN) 

 

 
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 
 
o výške príspevku za pobyt na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach 
 
 
 
 
 
 
Návrh VZN o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a výške príspevkov v 
školských zariadeniach vyvesené na obecnej tabuli dňa: 25.10.2011 
 
Návrh VZN o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a výške príspevkov v 
školských zariadeniach zvesené z obecnej tabule dňa: __.__.2011 
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§ 1  

Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole 

(1) Zápis dieťaťa sa koná od 15. januára do 15. februára v zmysle § 20 zákona 245/2008 
Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

(2) Čas zápisu sa koná v čase od 11.00 hod. do 16.00 hod. 
 

(3) Miesto zápisu je Základná škola Bobot. 
 

§ 2  

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 8 €. 
 

(2) Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 10. dňa v kalendárnom mesiaci v 
hotovosti prevádzkovateľovi MŠ, ktorý poplatky odvedie do pokladne zriaďovateľovi. 
 

§ 3  

Školský klub detí 

(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu prispieva 
mesačne zákonný zástupca dieťaťa vo výške 6 €. 
 

(2) Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 10. dňa v kalendárnom mesiaci v 
hotovosti prevádzkovateľovi ZŠ, ktorý poplatky odvedie do pokladne zriaďovateľovi. 
 

§ 4  

Školské účelové zariadenia – zariadenia školského stravovania 

Školská jedáleň 

(1) Školská jedáleň poskytujú svoje služby (stravovanie) pre deti, žiakov a zamestnancov 
školy 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 Bobot a príslušného regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva. 
 

(3) Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 
zákonný zástupca a dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 
stravníkov nasledovne: 
 

a) Stravníci od 2 – 6 rokov (dieťa v MŠ denné):  1,12 €  
  (desiata: 0,26 €, obed: 0,64 €, olovrant: 0,22 €) 

b) Stravníci od 6 – 11 rokov (žiaci ZŠ obed):   0,95 € 
c) Dospelí (zamestnanci):     1,12 € 
d) Dospelí (cudzí stravníci):     1,12 € 
e) Režijné náklady (dospelí stravníci):   1,38 € 
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(4) Pre dieťa, ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a predloží 

zriaďovateľovi príslušné doklady, zákonný zástupca hradí poplatok: 
 

a) Žiak materskej školy na jedno denné jedlo:  0,36 € 
b) Žiak základnej školy na jedno hlavné jedlo:  0,16 € 

 
(5) Zriaďovateľ poskytuje zľavu pre občanov poberajúcich starobný alebo plný invalidný 

dôchodok vo výške 0,3 €. 
 
(6) Zriaďovateľ prispieva na stravovanie svojim zamestnancom vo výške 0,20 € zo 

sociálneho fondu alebo podľa platnej kolektívnej zmluvy. 
 

(7) Príspevok sa platí vždy mesiac vopred, do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca 
poštovou poukážkou na číslo účtu: 35-19832-202/0200 . 
 

§ 5  

Spoločný školský obvod Bobot – Horňany 

(1) Obec Bobot a Horňany na základe dohody zo dňa 25.8.2011 v zmysle §8 odsek 2 
zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov zriaďujú spoločný školský obvod Bobot – Horňany pre ZŠ Bobot za 
účelom prideľovania finančných prostriedkov na dopravu žiakov ZŠ Bobot, dochádzajúcich z 
obce Horňany. 
 

§ 6  

Záverečné ustanovenia 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa __.__.2011 uznesením 
Obecného zastupiteľstva obce Bobot č. __/2011 a nadobúda účinnosť 15. dňom jeho 
zverejnenia na úradnej tabuli obce Bobot. 

(2) Schválením tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 4/2011. 
 
 
 
V Bobote 25.10.2011 
 
 
 

 
  

______________________ 
Ľubomír Tunega v.r. 

starosta obce 


