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Všeobecne záväzné nariadenie 
 

č.2-2022 
 

O určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej 
školskej dochádzky a o výške a zmene výšky 

príspevkov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce   

Havaj. 

 
Návrh VZN : vyvesený na úradnej tabuli:  1.12.2022 

Lehota na doručenie pripomienok k návrhu VZN : 12.12.2022 

Doručené pripomienky /počet/: 0 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa 16.12.2022  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa 16.12.2022 

 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Havaji dňa 20.12.2022  pod č. uznesenia 15/2022  

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Havaj dňa 20.12.2022 

VZN zvesené na úradnej tabuli v obci Havaj dňa 05.01.2023 

 
 Prijaté VZN č. 2-2022 nadobúda účinnosť dňa: 1.1.2023 a nahrádza VZN č.1-2022 

schválené 15.08.2022 a účinné 1.09.2022, ktoré týmto stráca platnosť ku dňu 31.12.2022 
 
 
 
 
Úradná pečiatka                                                                                 Viňarský Stanislav 

Starosta obce 
 

Obecné zastupiteľstvo v Havaji v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 20 ods. 3 písm. a), § 28 ods. 5, § 114 
ods. 6, a § 140 ods. 9 a § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní, zákona 
601/2003 Z. z. § 2 písm. a), c), zákona 40/1964 (Občiansky zákonník) § 8 ods. 2 a zákona 
600/2003 Z. z. § 3 na svojom zasadnutí dňa 4.08.2016 po prerokovaní 
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v y d á v a 
 

pre územie obce Havaj toto 
 

Všeobecne záväzné nariadenie   
č.2-2022 

o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej 
školskej dochádzky a o výške a zmene výšky 

príspevkov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce   

Havaj. 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 

 Všeobecne záväzné nariadenie sa vydáva pre školu a školské zariadenia, ktorých 

zriaďovateľom je obec Havaj:  

a) Školy :   Základná škola s materskou školou Havaj 7 

b) Školské výchovno-vzdelávacie zariadenia:   

 Školský klub detí, ako súčasť Základnej školy s materskou školou Havaj 7 

c) Školské účelové zariadenia:  

  Školská jedáleň pri  Základnej škole s materskou školou Havaj 7 

  

Čl. 2 
 

Miesto a čas zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. 

 V zmysle § 20 ods. 3 písm. a) školského zákona sa určuje miesto zápisu na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Havaj 7 v čase  
 

od 1. Apríla do 30. apríla, 
 
ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú 
dochádzku v budove Základnej školy s materskou školou Havaj 7. 
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Čl. 3 
 

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materských  školách 

1) V zmysle § 28 ods. 5 školského zákona sa určuje príspevok za pobyt dieťaťa v 
Materskej škole vo výške:  na jedno dieťa                                   5.-€/mesiac     

 

2) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný príspevok v materskej škole uhradiť do 15 dňa 
príslušného kalendárneho mesiaca, a to: 

a) bankovým prevodom 
b) poštovou poukážkou 
c) v hotovosti 

 
     3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, 

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 
b) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

     4)  Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za 

dieťa, 

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe 
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 
preukázateľným spôsobom, 

b) ktoré 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. 

a) Zriaďovateľ materskej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení 
príspevku       podľa Čl III  odseku 1, ak 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 osobitného predpisu. 

 

5)   Zákonný zástupca dieťaťa má povinnosť oznámiť zmenu nároku na zníženie alebo 

odpustenie príspevku v lehote do 15 dní. 

 Čl. 4 
 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí 

1) V zmysle § 114 ods. 6 školského zákona sa určuje výška príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov spojených s činnosťou  
Školského klubu detí pri Základnej škole s materskou školou 



Obec Havaj 
09023 Havaj 13 

 

 
 

na jedného žiaka       3.- €/mesiac   

2)  Zákonný zástupca žiaka je povinný príspevok v školskom klube detí uhradiť do 15 dňa 

príslušného kalendárneho mesiaca alebo za niekoľko mesiacov naraz dopredu a to: 

a) bankovým prevodom 
b) poštovou poukážkou 
c) v hotovosti 

 
3) Plnoletý žiak, zákonný zástupca dieťaťa alebo dospelá osoba má povinnosť uhradiť 

poplatok, ak sa aspoň 1x v mesiaci zúčastní krúžku. 

4) Zriaďovateľ školského klubu deti môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku   
podľa odseku 1, ak 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  osobitného predpisu. 

 
5) Zákonný zástupca žiaka má povinnosť oznámiť zmenu nároku na zníženie alebo 

odpustenie príspevku  v lehote do 15 dní. 
 

Čl. 4 
 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 
 

1) V zmysle § 140 ods. 9 a § 141 ods. 6 školského zákona sa určuje výška príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových 
kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky v   
Školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Havaj 

   a)  deti materskej školy 
 - desiata      0,40 €/deň    /desiata    
- obed        1,00 €/deň   /obed        
- olovrant       0,30 €/deň   /olovrant  
                                                                   1,70 €/deň                    
  

    b) žiaci I. stupňa  – obed                       1,30 €/deň      /obed    
    c) žiaci II. Stupňa -  obed                              1,50 €/deň      /obed     
 

Réžia za stravnú jednotku sa stanovuje vo výške 0,10 €   pre deti materskej školy 
a žiakov I. a II. stupňa.  

 
 
Finančný limit pre nákup potravín pre dospelých stravníkov      2,00 € 
Gramáž mäsa pre cudzích stravníkov upravujeme z 90g/porcia na 120g/porcia 
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Úhrada za stravovanie je stanovená takto:  

a) Zamestnanec              3,20 €  (  2,00 € -  potraviny +   1,20 € -  réžia ) 
b) Cudzí stravník            4,50 €  (  2,00 € -  potraviny +  2,50 €  -  réžia  ) 

 
2) Zákonný zástupca dieťaťa, žiaka alebo dospelá osoba je povinná príspevok na 

čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových 
kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky v školskej jedálni 
uhradiť do 15 dňa príslušného kalendárneho mesiaca, a to: 
 

a) bankovým prevodom 
b) poštovou poukážkou 
c) v hotovosti 

 
Čl. VI 

Zníženie poplatku 
 

1. Obec Havaj môže znížiť poplatok za poskytnutie stravnej jednotky pre cudzích stravníkov 
na základe žiadosti a to v nasledujúcich prípadoch: 

 
a) Žiadateľ je poberateľom dávky v hmotnej núdzi. 

 
Podmienky poskytnutia: 

 žiadateľ má trvalý pobyt v obci Havaj 

 doručí obci žiadosť o zníženie poplatku v zmysle tohto VZN 

 doručí obci potvrdenie s UPSVaR o poberaní dávky v HN 
 

b) Žiadateľ je držiteľom preukazu ZŤP 
 
Podmienky poskytnutia: 

 žiadateľ má trvalý pobyt v obci Havaj 

 doručí obci žiadosť o zníženie poplatku v zmysle tohto VZN 

 doručí obci potvrdenie o držbe preukazu ZŤP  
 

c) Žiadateľ je poberateľom starobného, invalidného dôchodku 
 
Podmienky poskytnutia: 

 žiadateľ  má trvalý pobyt v obci Havaj 

 doručí obci žiadosť o zníženie poplatku v zmysle tohto VZN 

 doručí obci potvrdenie o priznaní starobného dôchodku príp. 
invalidného dôchodku 
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2. O znížení poplatku za stravnú jednotku vydá obec vyrozumenie žiadateľovi v termíne do 
3 pracovných dní od doručenia všetkých formálnych náležitosti k žiadosti.  
 

3. Vyrozumenie sa vydáva na dobu 3 mesiacov  v zmysle Čl.VI ods 1 písm. a,  alebo do 
konca kalendárneho roku, v prípade, že žiadateľ doručí žiadosť v mesiaci október 
prípadne november príslušného roku,  a  na dobu jedného kalendárneho roka v zmysle 
Čl.VI ods. 1 písm. b, c  s uvedením termínu konca platnosti vyrozumenia. 
 

4. Výška poplatku za stravnú jednotku v zmysle Čl. VI sa stanovuje na výšku úhrady za 
stravnú jednotku ako zamestnanec obce, prípadne organizácie v jej zriaďovateľskej 
pôsobnosti   t.j.  3,20 €. 
 

5. Obec Havaj deklaruje poskytovanie stravne jednotky len počas školského roka. 
  
 

 
Čl. VII 

Záverečné ustanovenia 
 

 

1. Nariadenie je prístupné na Obecnom úrade v Havaji. 

 

 

 

                 Stanislav Viňarsky  
              starosta obce 
 

 

                                                                                                                           

                                        


