
O B E C    D U L O V 

 

Všeobecne  záväzné   nariadenie   

č. 3/2015, 
ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole  a výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Dulov 

 

 

                   

Návrh tohto VZN : 

A./  vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :     23. novembra 2015 

  B./  zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 23. novembra 2015 

 

Začiatok lehoty na pripomienkovanie :     23. novembra 2015 

Ukončenie lehoty na pripomienkovanie:     4. decembra  2015 

Pripomienky zasielať:  

- písomne  na adresu: Obec Dulov, obecný úrad, 018 52  Dulov  168 

- elektronicky na adresu: obecdulov@stonline.sk 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN:    7. decembra 2015   

           

Schválené VZN: Uznesením č.       51/2015 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:   10.decembra 2015 

VZN nadobúda účinnosť dňom:          

 

 

 

              v.r. 

      Ing. Jozef Šamaj 

                             starosta obce 

 

 

 

 

 



Obec Dulov podľa § 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a podľa ustanovení § 20 ods. 3, § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 10, § 141 ods. 6 zákona č. 
245/2008 Z. Z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) a o zmena a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

vydáva toto 

Všeobecne  záväzné   nariadenie   č. 3/2015, 

ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole  a výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Dulov 

 

Článok 1 

Účel  

 

1. Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) bližšie upravuje 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 školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obce Dulov v súlade so školským zákonom. 

2. Obec Dulov je zriaďovateľom škôl: 
a. Materská škola Dulov 
b. Základná škola Dulov 

3. Obec Dulov je zriaďovateľom školských zariadení: 
a. Školský klub detí  
b. Školská jedáleň   
c. Výdajná školská jedáleň 

 

Článok 2 

Predmet 

 

Predmetom tohto VZN je: 

1. Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v Základnej škole  Dulov. 

2. Určenie výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Dulov. 
3. Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s činnosťou školského klubu. 
4. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej 

jedálni. 
5. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni. 

 

 

 

 

 



 

Článok 3 

Miesto a čas zápisu dieťaťa  

 na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 

 

Zápis detí sa koná nasledovne: 
• Miesto zápisu: Základná škola Dulov, 
• Termín zápisu:  v pracovné dni od 1. apríla do 30. apríla v čase  od 12.00 hod. do 

13.00 hod. alebo od 15.00 hod. do 16.00 hod.  

 

Článok 4 

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov 
materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 4 €.  

 

Článok 5 

Príspevok na školský klub detí 

 

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu prispieva mesačne zákonný 
zástupca dieťaťa sumou 3 €. 
 

Článok 6 

Príspevok na stravu v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni 

 

1. Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň (ďalej len školské jedálne) poskytujú svoje 
služby pre deti, žiakov a zamestnancov školy a školských zariadení.  

2. Stravníkom v školských jedálňach sú deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení. 
3. Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj iným fyzickým osobám ako sú uvedené v bode 

2 tohto článku a to so súhlasom obce a príslušného regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva. 

4. Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 
zákonný zástupca dieťaťa alebo dospelý stravník vo výške nákladov na nákup potravín 
podľa vekových kategórií stravníkov (v súlade s finančnými pásmami nákladov na 
nákup potravín na jedno jedlo stanovenými Ministerstvom školstva SR)  nasledovne: 

• Stravníci od 2 – 6 rokov za desiatu, obed, olovrant (dieťa v MŠ celodenne) 1,05€  
• Stravníci od 2 – 6 za desiatu, obed (dieťa v MŠ – pol dňa) 0,84 €  
• Stravníci od 2 – 6 za desiatu (dieťa v MŠ – pol dňa bez obeda) 0,24 € 
• Stravníci od 6-11 rokov (žiaci ZŠ obed) 0,88 € 
• Stravníci – dospelí za obed 1,05 € 

5. Hodnota obeda pre dospelých stravníkov, vrátane réžie (1,28 €)  je vo výške 2,33 €.  



6. Iné fyzické osoby (cudzí stravníci) platia celú hodnotu obeda (hodnota nákupu potravín 
na jedno jedlo + réžia). 

7. Zamestnanci obce Dulov platia úhradu za obec v zmysle Zákonníka práce.    

 

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ruší sa VZN obce Dulov č. 3/2008 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, 
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni a jeho 
Dodatok č. 1 z roku 2011 a  strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN.  

2. Zmeny  a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Dulove.  

  

 

 

 


