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     Obec Šišov v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov a 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 školský 

zákon)  

 

v y d á v a 

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2021 

o mieste  a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského 

klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky 

úhrady v školskej jedálni 
 

Článok 1 
ÚČEL VYDANIA 

 

Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje v súlade s platnou 

právnou úpravou práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorý má 

dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia 

súdu (ďalej len zákonný zástupca) navštevujúce školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Šišov v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

 

Článok 2 
ROZSAH PLATNOSTI 

 

Obec Šišov je v zmysle § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. zriaďovateľom 

Základnej školy, Šišov 74 a Materskej školy, Šišov 156. Súčasťou školy je základná škola,  

školský klub detí a školská jedáleň.  

 

 

Článok 3 
ÚVODNÉ USTANOVENIE 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Šišov podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie Obce 

Šišov, ktorým sa určuje  miesto  a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole,  výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, výška príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. 



 

 

 

Článok 4 
PREDMET VZN 

 

4.1 Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Šišov určuje zákonným zástupcom detí, žiakov, 

dospelým osobám a zamestnancom Základnej školy, Šišov 74 a Materskej školy, Šišov 156 v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šišov a školských zariadení, ktoré sú súčasťou základnej 

školy:  

a) miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole, Šišov 

74 

b) výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach,  

c) výšku príspevkov na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, 

d) postup pri znížení alebo odpustení príspevkov pre deti a žiakov v hmotnej núdzi podľa 

príslušného zákona. (Zákon č. 417/2020 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov) 

 

4.2 Zriaďovateľ Obec Šišov (ďalej len „zriaďovateľ“) určuje výšku príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov v:  

a) materskej škole,  

b) školskom klube detí,  

e) školskej jedálni 

 

 

Článok 5 
URČENIE MIESTA A ČASU ZÁPISU DIEŤAŤA NA PLNENIE POVINNEJ 

ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY V ZÁKLADNEJ ŠKOLE 

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

dochádzky v základnej škole (ďalej len zápis).  
(§ 20 ods. 2 prvá veta zák. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov) 

 

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

dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.  
(§ 19 ods. 3 zák. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov) 

 

5.3 Zápis detí pre školský rok sa koná takto: 

a) miesto zápisu: Základná škola, Šišov 74 

b) termín zápisu: 1. 4. -  30. 4., ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa 

začať plniť povinnú školskú dochádzku.   

 

5.4 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,  trvalé bydlisko zákonných zástupcov, adresa zamestnávateľa, kontakty 

na zákonných zástupcov. 

 

 



 

 

5.5 V prípade, že si zákonný zástupca nesplní povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu do 331,50 €.  
(§ 37 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov) 

 

 

 

Článok 6 
MATERSKÁ ŠKOLA 

 

6.1 Zápis detí pre školský rok sa koná takto 

 a) miesto zápisu: Materská škola, Šišov 156 

 b) Termín zápisu: 1.5. – 31. 5. , ktorý predchádza začiatku školského roka 

 

6.2 Podľa § 28 ods. 3 školského zákona, vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za 

čiastočnú úhradu.  

 

6.2.1 Podľa § 28 ods. 5 školského zákona, výšku príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej 

obcou určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.  

 

6.2.2 V súlade s § 28 ods. 5 školského zákona, určuje Obec Šišov výšku uvedeného príspevku 

v materskej škole vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti  10,00  € mesačne.  

 

6.2.3 Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 10. dňa v kalendárnom mesiaci v 

hotovosti do pokladne Materskej školy Šišov, bezhotovostne na účet č. účtu : SK40 0200 0000 

0000 0502 8192 vedený vo VÚB, a.s., pobočka Bánovce nad Bebravou. 

 

6.3 Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:  

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,  

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (Zákon č. 417/2013 

Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov), 

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

 

6.4 Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa: 

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

dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom  

b) 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. 

 

 

Článok 7 
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 

 

7.1 V súlade s § 114 ods. 6 školského zákona určuje Obec Šišov výšku mesačného príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v ŠKD vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorý je 

súčasťou Základnej školy, Šišov 74 na 5,00 € mesačne.  

 



 

 

7.2 Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 15. dňa v kalendárnom mesiaci v 

hotovosti do pokladne Základnej školy Šišov, bezhotovostne na účet č. účtu : SK62 5600 0000 

0006 6807 9003, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Bánovce nad Bebravou. 

 

7.3 Zníženie alebo odpustenie príspevku:  

a) zriaďovateľ ŠKD môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca 

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 osobitného predpisu (Zákon č. 417/2020 Z.z. o pomoci 

v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov)   
b) žiadosť podľa bodu a) tohto článku predkladá povinná osoba riaditeľovi školy 

c) riaditeľ školy predkladá žiadosť bezodkladne, najneskôr do 3 dní odo dňa jej doručenia 

zriaďovateľovi spolu so svojím vyjadrením. 

d) o znížení alebo odpustení príspevku rozhoduje zriaďovateľ. 

e) príspevok sa vráti pri prerušení vyučovania zo strany školy na viac ako štyri týždne v jednom 

slede,  

f) príspevok sa vráti, ak sa žiak nemohol zúčastňovať činnosti v ŠKD zo závažných (najmä 

zdravotných dôvodov) dlhšie ako štyri týždne v jednom slede,  

g) príspevok sa nevracia pri bezdôvodnom vymeškávaní činnosti v ŠKD. 

 

 

Článok 8 
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 

 

 

8.1 Podľa § 140 ods. 10 školského zákona,  školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec, 

poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný 

zástupca:  

a) vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na 

odporúčané výživové dávky,  

b) príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov pre dieťa/žiaka školy je vo výške 2,00 € 

na mesiac, v ktorom dieťa daného zariadenia odobralo aspoň jedno hlavné jedlo/*, 

c) režijné náklady nepodliehajú vyúčtovaniu za odobraté jedlá, 

d) príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov sa pripočíta k príspevku na nákup potravín 

a spolu s ním sa uhrádza v jednej sume, ako príspevok za stravovanie. 

 
/* Príspevok je príjmom školskej jedálne a možno ho použiť na prevádzkové náklady, obnovu inventára 

školskej jedálne, na obnovu vybavenia a zariadenia školskej jedálne, na rekonštrukciu, modernizáciu a 

údržbu priestorov školskej jedálne. 

 

8.2 V súlade s platnými finančnými pásmami vydanými príslušným ministerstvom 

s účinnosťou od 1. 9. 2021 určuje Obec Šišov výšku 3. pásma príspevku na nákup potravín 

v Školskej jedálni pri Základnej škole Šišov nasledovne: 

 

 

 

 

 

 

1. Kategória stravníkov - materská škola od 2 do 6 rokov 



 

 

 

Ukazovateľ 

Náklady na nákup potravín na 

jedno jedlo 

Spolu 
náklady 

na 

nákup 

potravín 

Dotácia na 
podporu 

dieťaťa 

k stravovací

m návykom 

Platba 

zákonného 

zástupcu za 
jeden deň 

Príspevok 

na režijné 

náklady Desiata Obed Olovrant 

MŠ denná 

(stravník – 

dieťa MŠ) 

0,38 € 0,90 € 0,26 € 1,54 € 0,00 € 1,54 € 2,00 € 

mesačne 

MŠ poldenná 
(stravník – 

dieťa MŠ) 

0,38 € 0,90 € -  1,28 € 0,00 € 1,28 € 2,00 € 
mesačne 

MŠ denná 
(stravník – 

dieťa 

s dotáciou 

podľa z. 
544/2010 

z.z.) 

0,38 € 0,90 € 0,26 € 1,54 € 1,30 € 0,24 € 2,00 € 
mesačne 

MŠ poldenná 
(stravník – 

dieťa 

s dotáciou 

podľa z. 
544/2010 

z.z.) 

0,38 € 0,90 € -  1,28 € 1,30 € 0,00 € 2,00 € 
mesačne 

 

Spôsob úhrady stravného v ŠJ za dieťa MŠ: 

 

a.) Deti bez nároku na dotáciu podľa zákona č. 544/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov: 

Príspevok na nákup potravín spolu s príspevkom na režijné náklady sa uhrádza na 

mesačnej báze vopred do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza 

kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza na potravinový účet Školskej 

jedálne pri Základnej škole, Šišov 74. 

 

b.) Deti s nárokom na dotáciu podľa zákona č. 544/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov: 

rozdiel medzi dotáciou a výškou finančného pásma potravín spolu s príspevkom na 

režijné náklady sa uhrádza: 

- Za obdobie 1.9. – 31.12. do 25.9. príslušného kalendárneho roka na potravinový účet 

ŠJ. 

- Za obdobie 1.1. – 30.6. do 25.1. príslušného kalendárneho roka na potravinový účet ŠJ. 

 

2. Kategória stravníkov – žiaci základnej školy  

 

Ukazovateľ 

Náklady na 
nákup potravín 

na jedno jedlo 

Spolu 

náklady na 

nákup 
potravín 

Dotácia na 
podporu 

dieťaťa 

k stravovacím 

návykom 

Platba 

zákonného 

zástupcu 

Príspevok 

na režijné 

náklady Obed 

ZŠ (stravník – žiak I. 

stupňa ) 

1,21 € 1,21 € 0,00 € 1,21 € 2,00 € 

mesačne 

ZŠ (stravník – žiak I. 

stupňa s dotáciou 

1,21 € 1,21 € 1,30 € 0,00 € 2,00 € 

mesačne 



 

 

podľa Z. 544/2010 

Z.z.)  

ZŠ (stravník – žiak 
II. stupňa ) 

1,30 € 1,30 € 0,00 € 1,30 € 2,00 € 
mesačne 

ZŠ (stravník – žiak 

II. stupňa s dotáciou 

podľa Z. 544/2010 
Z.z.)  

1,30 € 1,30 € 1,30 € 0,00 € 2,00 € 

mesačne 

 

Spôsob úhrady stravného v ŠJ za žiaka ZŠ: 

 

c.) Deti bez nároku na dotáciu podľa zákona č. 544/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov: 

Príspevok na nákup potravín spolu s príspevkom na režijné náklady sa uhrádza na 

mesačnej báze vopred do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza 

kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza na potravinový účet Školskej 

jedálne pri Základnej škole, Šišov 74. 

 

d.) Deti s nárokom na dotáciu podľa zákona č. 544/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov: 

rozdiel medzi dotáciou a výškou finančného pásma potravín spolu s príspevkom na 

režijné náklady sa uhrádza: 

- Za obdobie 1.9. – 31.12. do 25.9. príslušného kalendárneho roka na potravinový účet 

ŠJ. 

- Za obdobie 1.1. – 30.6. do 25.1. príslušného kalendárneho roka na potravinový účet ŠJ. 

 

8.3 Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov zamestnancom školy, 

ktorí sa stravujú v školskej jedálni so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva podľa určeného finančného pásma nákladov na nákup potravín na 

jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov konkrétnej školskej jedálne: 

 

Kategória stravníkov: dospelí – zamestnanci školy 

 
Ukazovateľ Náklady na nákup potravín 

na jedno jedlo 
Spolu náklady 
na nákup 

potravín 

Režijné 
náklady 

Spolu 
platba 

Obed 

Dospelí -zamestnanci 

školy ZŠ, zamestnanci 
MŠ  

1,41 € 1,41 € 1,70  €   3,11 € 

 

Spôsob úhrady stravného v ŠJ za zamestnancov ZŠ a MŠ: 

 

- Príspevok na nákup potravín uhrádza zamestnanec vopred do 25. dňa príslušného 

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

uhrádza na potravinový účet Školskej jedálne pri Základnej škole, Šišov 74.  

 

- Príspevok na režijné náklady uhrádza zamestnávateľ (ZŠ, Obec Šišov) na potravinový 

účet ŠJ po vyúčtovaní mesiaca do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

Príspevok na režijné náklady je príjmom školskej jedálne a možno ho použiť na 

prevádzkové náklady, obnovu interiéru, rekonštrukciu, modernizáciu a údržbu 

priestorov.  



 

 

 

8.4 Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov iným fyzickým 

osobám, ktoré sa stravujú v školskej jedálni so súhlasom zriaďovateľa a príslušného 

regionálneho úradu verejného zdravotníctva podľa určeného finančného pásma nákladov na 

nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov konkrétnej školskej jedálne: 

 

Kategória stravníkov: dospelí – cudzí stravníci 

 
Ukazovateľ Náklady na nákup potravín 

na jedno jedlo 

Spolu náklady 

na nákup 

potravín 

Režijné 

náklady 

Spolu 

platba 

Obed 

Dospelí - cudzí stravníci 1,41  € 1,41 1,70 € 3,11 € 

 

Príspevok sa uhrádza vopred do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý 

predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza na potravinový účet Školskej 

jedálne pri Základnej škole , Šišov.   

Hodnota jedla pre dospelých stravníkov zahŕňa výšku finančného príspevku na režijné 

náklady, ktorý je príjmom školskej jedálne a možno ho použiť na prevádzkové náklady, obnovu 

interiéru, rekonštrukciu, modernizáciu a údržbu priestorov.  

 

8.5 Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie 

15-19 ročných a uhrádza sa v súlade so Zákonníkom práce, VZN Obce Šišov, príslušnou 

kolektívnou zmluvou  a podobne. 

 

8.6 Príspevok za stravovanie na uhrádza na číslo účtu  IBAN:  SK 43 0900 0000 0002 6067 

8096, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., pobočka Bánovce nad Bebravou. Pri úhrade 

príspevku na stravovanie poštovou poukážkou je potrebné ústrižok o zaplatení odovzdať do 

kancelárie školskej jedálne najneskôr do 27. dňa v predchádzajúcom mesiaci. V prípade 

neskorého odovzdania ústrižku bude stravníkovi poskytnutá strava až od nasledujúceho dňa po 

dni, kedy bol ústrižok doručený do kancelárie školskej jedálne. Takto vzniknutý preplatok za 

stravovanie bude odpočítaný stravníkovi pri platbe v nasledujúcom mesiaci.  
 

Článok 9 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

9.1 Toto VZN č. 1/2021 ruší VZN č. 3/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, o výške 

príspevku na čiastočnú úhradu vo výdajnej školskej jedálni. 

 

9.2 VZN č. 1/2021 o mieste  a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v 

základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni bolo schválené Obecným 

zastupiteľstvom v Šišove dňa 16. augusta 2021 uznesením číslo 45/2021. 

 



 

 

9.3 VZN č. 1/2021 o mieste  a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v 

základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni nadobúda účinnosť 1. septembra 2021. 
 

 

 

V Šišove, dňa 16. 08. 2021 

 

            

        ______________________ 

              Ing. Elena Valachová 

         starostka obce 


