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Schválené VZN 
Na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Olešnej uznesením č.: 86/2023 

Počet prítomných poslancov na rokovaní:   9 

Hlasovanie: ZA -9;     ZDRŽAL SA – 0;    PROTI -  0;    N - 0  

Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Olešná: 14. 03. 2023 
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VZN nadobúda účinnosť v §4 a v §5 dňom: 01.04. 2023 
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Obec Olešná v súlade s ustanovením § 4 ods. (1) ,§ 6 ods. (1) a § 11 ods. (4) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. (24)  zákona  č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, 

v zmysle   § 28, § 114, § 116, § 140, § 141 zákona č. 245/2008   Z. z. o výchove    a vzdelávaní 

(školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov, podľa zákona č. 417/2013 Z. 

z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a v zmysle §4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa obecné zastupiteľstvo obce Olešná uznieslo 

na tomto všeobecne záväzne nariadení : 

 
 

§ 1 

Účel a predmet 

 

Toto VZN bližšie upravuje práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, 

ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe 

rozhodnutia súdu navštevuje Základnú školu Olešná, Školský klub detí (ŠKD) v Olešnej, 

Školskú jedáleň (ŠJ) v Olešnej a Materskú školu (MŠ) v Olešnej zriadenú obcou. 

 

§ 2 

Pôsobnosť 

Toto VZN je záväzné pre všetkých zákonných zástupcov, ktorí majú dieťa zverené do osobnej 

starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, navštevujúce ZŠ, 

ŠKD, ŠJ, MŠ zriadené obcou Olešná. Zároveň sa vzťahuje na dospelých stravníkov 

stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ. 

 

§ 3 

Zápis detí, ktoré majú povinnosť plniť povinnú školskú dochádzku 

 

1. Termín zápisu ZŠ 

Obec  Olešná  v súlade  s ustanovením  §  20   zákona  č.   245/2008  Z.   z.  o výchove     a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len školský 

zákon) ukladá riaditeľovi ZŠ Olešná vykonať zápis detí, ktoré majú začať plniť povinnú 

školskú dochádzku (ďalej len zápis) v termíne od 1. apríla bežného roka do 30.apríla, 

ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú 

dochádzku. 

 

2. Termín zápisu MŠ 

Obec Olešná v súlade s ustanovením § 20 školského zákona určuje dátum vykonania  

          zápisu detí do MŠ 618 od 1.5. do 31.5. bežného roka v budove MŠ 618. 

 

3. Zverejnenie zápisu 

Obec Olešná v súlade s ustanovením § 20 školského zákona ukladá riaditeľovi ZŠ s MŠ 

464 Olešná zverejniť miesto a čas zápisu, k nasledujúcemu školskému roku zákonným 

zástupcom po dohode so zriaďovateľom takto: 

- na budove ZŠ 

- na internetovej stránke školy, aj obce 

- v budove MŠ 



- na informačných tabuliach v obci. 

 

3. Požiadavky ZŠ Olešná pri zápise žiaka 

 

V súlade s § 20 ods. (4) školského zákona ZŠ pri zápise žiaka vyžaduje tieto osobné 

údaje: 

a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne 

občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa. 

b) Meno, priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov. 

§ 4 

Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ 

 

1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ 

Obec Olešná v súlade s ustanovením §28, ods. (5) školského zákona určuje výšku 

mesačného príspevku na  čiastočnú  úhradu  výdavkov  za  pobyt  dieťaťa  v MŠ  Olešná  

v sume : 20,00 eur na mesiac. 

 
 

2. Oslobodenie od uhrádzania mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov 

za pobyt dieťaťa v MŠ. 

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ zákonný 

zástupca dieťaťa zo zákona neuhrádza za dieťa: 

 

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

 

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom 

dávky v Hmotnej núdzi (HN) a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (podľa zákona č. 

417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov), 

c) ak je dieťa umiestnené v MŠ na základe rozhodnutia súdu, 

 

d) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ na základe 

rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa: 

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

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným 

spôsobom, 

- 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 pomernú časť určeného 

príspevku. 

 

3. Rozhodnutie o výške mesačného príspevku 

Rozhodnutie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 

dieťaťa v MŠ vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa riaditeľ MŠ v súlade s ustanovením 

§5 ods. (6) písm. c) 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. 



§ 5 

Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou školského klubu detí 

 

1. Obec Olešná v súlade s ustanovením § 114 ods. (6) školského zákona určuje výšku 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD 

zriadeného obcou Olešná takto: 

 

a) sumu 15,00 € na mesiac za každé dieťa navštevujúce ŠKD, okrem detí uvedených 

v nasledujúcom bode, 

 

b) neuhrádza sa za každé dieťa, ktorého zákonný zástupca 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 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 

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

 

2. Rozhodnutie o výške mesačného príspevku, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 

ŠKD, vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa riaditeľ ZŠ Olešná v súlade s ustanovením §5 

ods. (3) písm. j) 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. 

 

§ 6 

Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a podmienky tejto úhrady 

 

a) Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré žije v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej 

núdzi a pre dieťa z rodiny, kde je príjem najviac vo výške životného minima neuhrádza 

poplatok na nákup potravín, nakoľko dotácia z ÚPSVaR na podporu výchovy k 

stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením je najviac vo výške 

1,40 € na dieťa za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v 

škole. Zákonný zástupca dieťaťa (od 6- 11 rokov) uhrádza iba režijné náklady vo výške 

4,00 € na mesiac. Zákonný zástupca dieťaťa (od 11- 14 rokov) uhrádza iba režijné 

náklady vo výške 4,00 € na mesiac.  

b) Pre dospelých stravníkov ZŠ Olešná : vo výške 2,40 € deň + režijné náklady 1,60€ 

deň. Spolu v sume: 4, € na deň 

c) Pre dospelých stravníkov MŠ Olešná: vo výške 2,40 € deň + režijné náklady 1,60€ 

deň. Spolu v sume: 4, € na deň 

d) Pre dieťa ZŠ Olešná (od 6 – 11 rokov) : 0,- € deň, ktorého zákonný zástupca nie je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa 

zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Zákonný zástupca taktiež uhrádza režijné 

náklady vo výške 4,00 € na mesiac. 

e) Pre dieťa ZŠ Olešná (od 11 – 14 rokov ): 0,- € deň za každé dieťa, ktorého zákonný 

zástupca nie je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej 

núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákonný zástupca taktiež uhrádza 

režijné náklady vo výške 4,00 € na mesiac. 

f) Štatút odídenec ( od 6 – 11 rokov): uhrádza 0,- € na deň + režijné náklady vo výške 4,00 € na 

mesiac. 

Štatút odídenec ( od 11 – 14 rokov) : uhrádza 0,- € na deň + režijné náklady vo výške 4,00 € 

na mesiac. 

 

g) Pre deti MŠ Olešná (predškoláci do dovŕšenia 6 roku veku) uhrádzajú 

0,70 € na deň ( za celodennú stravu v MŠ) + výšku réžie 4,00 € na mesiac. 



 

h) Zákonný zástupca dieťaťa, navštevujúceho MŠ Olešná od 2 – 6 rokov uhrádza 2,10 € 

na deň ( za celodennú stravu v MŠ) + výšku réžie 4,00 € na mesiac. 

i) Zákonný zástupca dieťaťa, navštevujúceho MŠ Olešná od 2 – 6 rokov uhrádza 

1,70 € na deň ( za poldennú stravu v MŠ – t. j. desiata + obed) + výšku réžie 4,00 € 

na mesiac.  



 
 

Školská jedáleň pri ZŠ Polgrúň - finančné pásmo 3 

 
 Obed v eurách 

na deň 

Dotácia na 

podporu výchovy 

k stravovacím 

návykom dieťaťa 

v zmysle zákona 
o dotáciách 

Platba zákonného 

zástupcu 

v eurách/deň 

Režijné náklady 

3.finančné 

pásmo 

    

Žiak ZŠ 1-4 

ročník 

(6-11 

rokov)bez 
daň.bonus 

1,70 € 2,10 € 0,- 4,- € za mesiac 

Žiak ZŠ 5-9 

ročník 

(11-14 

rokov)bez 
daň. bonus 

1,90 € 2,30 €  0, - 4,-€ za mesiac 

Žiak ZŠ 15 

rokov 

1,90 € 2,30 € 0,- 4,- € za mesiac 

Štatút 

odídenec 
1-9 ročník 

1,70 € 

1,90 € 

2,10 € 

2,30 € 

0,- 

0,- 

4,-€ za mesiac 

4,- € za mesiac 

 
 

Školská jedáleň pri MŠ Rovňany - finančné pásmo 3 

 
 Desiata 

v eurách 

na deň 

Obed 

v eurách 

na deň 

Olovrant 

v eurách 

na deň 

SPOLU Dotácia na 

podporu 

výchovy 

k stravovacím 

návykom 

dieťaťa 

v zmysle 

zákona 
o dotáciách 

Platba 

zákonného 

zástupcu 

v eurách/deň 

Režijné 

náklady 

na 

mesiac 

3. 

finančné 

pásmo 

Deti 5 

ročné 

0,50 € 1,20 € 0,40 € 2,10 € 1,40 € 0,70 € 4,-€ 



§ 6a 

Poskytnutie dotácie na stravovanie na podporu výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa 

 
 

1. Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť 

na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole a v základnej škole na: 

 
a) každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v 

materskej škole alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, 

ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, 

b) dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v 

domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem 

je najviac vo výške životného minima. 

 
2. Zákonný zástupca prihlási žiaka na stravu na základe zápisného lístka 

stravníka. 

3. Dieťa, ktoré má štatút odídenca, pričom zákonný zástupca dieťaťa je povinný 

predložiť príslušné doklady potvrdzujúce štatút odídenca. 

 
4. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v 

sume 1,40 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno- 

vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a 

odobralo stravu; za vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne 

vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v 

základnej škole. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ 

nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu dieťaťu, u ktorého podľa 

posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, 

poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, 

zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa 

zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu. 

 

Dotáciu si zariadenie školského stravovania bez účasti dieťaťa na vzdelávacom procese nemôže 

uplatniť. Ak dieťa z akýchkoľvek dôvodov nemôže nastúpiť do zariadenia, rodič je povinný 

odhlásiť zo stravy dieťa u vedúcej školskej jedálne. V prípade, ak rodič dieťa neodhlási a pre 

dieťa bude uvarený obed, rodič je povinný zaplatiť za uvarený obed plnú sumu. Prvý deň 

absencie dieťaťa alebo žiaka na vyučovacom procese má zákonný zástupca právo si obed 

odobrať zo školskej jedálne. Pri dlhodobej absencii dieťaťa alebo žiaka je zákonný zástupca 

povinný stravu v školskej jedálni na tieto dni včas odhlásiť. 



Na základe vyššie uvedeného apelujeme na zodpovednosť zákonných zástupcov na 

prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy. Odhlasovanie zo stravy bude v zápisnom lístku a bude 

stanovené na deň vopred do 13:00 hodiny a v pondelok do 8: 00 hodiny. 

 

§7 

 

Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov za záujmové vzdelávanie detí v CVČ 

 

1. Obec Olešná v zmysle § 116 ods. (6) školského zákona určuje ročný príspevok zákonného 

zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ vo výške mesačne v sume 

po 0,10 € (t. j. spolu 1,00 €) v školskom roku za dieťa, alebo žiaka, ktorý odovzdal 

vzdelávací poukaz do záujmového krúžku v príslušnom školskom roku. 

 

2. Dieťa alebo žiak, ktorý neodovzdal vzdelávací poukaz CVČ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 hradí 

10,00 € na školský rok. Za druhý a ďalší navštevovaný krúžok uhradí príspevok 1,00€ na 

školský rok za každý navštevovaný záujmový útvar. 

 

3. Riaditeľ CVČ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevkov podľa §4, ak plnoletý  

žiak alebo zákonný zástupca dieťaťa  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 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

4. O spôsobe výberu príspevku na činnosť CVČ rozhodne riaditeľ CVČ. Pri predčasnom 

ukončení činnosti dieťaťa alebo žiaka v CVČ sa príspevok nevracia. 

 

§ 8 

Platenie príspevku 

1. Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ je zákonný zástupca povinný uhradiť príslušnej MŠ 

vopred do 10.dňa v kalendárnom mesiaci. 

 

2. Termín a spôsob platenia príspevkov v ŠKD určí riaditeľka ZŠ interným predpisom. 

Interný predpis musí byť riadne zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci budovy 

školy. 
 

3. Príspevok za stravu dieťaťa v ŠJ platí zákonný zástupca, dospelý a cudzí stravník do 

20-teho v danom mesiaci. Vyúčtovanie a spôsob platenia upraví vedúca školskej jedálne 

interným predpisom. Interný predpis musí byť riadne zverejnený na verejne prístupnom 

mieste v rámci budovy školskej jedálne a výdajne školskej jedálne v MŠ. 
 

4. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, ktorý navštevuje niektorý z krúžkov CVČ je povinný 

uhradiť finančný príspevok do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, prípadne si 

predplatí na celý školský rok. 

 

 
 

 

 



§ 9 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Schválením tohto VZN č. 2/2023 Obecným zastupiteľstvom v Olešnej dňa 

10.03.2023  Uzn. č. 86/2023 sa ruší VZN č. 2/2022  schválené  Uznesením OZ 

č.141/2022 dňa 23.06.2022 a Dodatok č. 1/2022 k VZN č. 2/2022 schválený  dňa 

14.12.2022  Uznesením OZ č. 305/2022 s tým, že : 

 

- VZN 2/2022 a  Dodatok č. 1/2022 k VZN č. 2/2022 majú platnosť v §4 a v §5 

do 31.3.2023. 

- VZN 2/2022 a  Dodatok č. 1/2022 k VZN č. 2/2022 majú platnosť v §6 do 

30.4.2023. 

 

2. Príspevky podľa §4 a §5 tohto VZN nadobúdajú účinnosť dňom 1.4.2023. 

3. Príspevky podľa §6 tohto VZN nadobúdajú účinnosť dňom         1.5.2023. 

 

4. Na tomto VZN obce Olešná sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Olešnej dňa: 

10.03.2023  Uznesením č. 86/2023.  

v. r. Ing. Anton Dočár 

        starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 86/2023 

Z 3.  rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná zo dňa 10.03.2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Olešná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

S ch v a ľ  u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Olešná č. 2/2023 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie 

školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na 

čiastočnú úhradu v školských zariadeniach Obce Olešná v predloženom znení.  

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Olešná č. 2/2023 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie 

školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na 

čiastočnú úhradu v školských zariadeniach Obce Olešná tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 

uznesenia. 

Hlasovanie poslancov: 

Za:  9 R. Vyrobík, M. Fojtík, Mgr. M. Perďochová, JUDr. 

M. Plešivčáková, M. Gunčaga, T. Škulaviková, PhDr. 

K. Prengelová, PhD., PhDr. K. Koniarová, Mgr. J. 

Papíková 

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomní:  -  

 

V Olešnej, dňa:  13.03.2023 

                            Ing. Anton Dočár  

          starosta obce 

 

 


