OBEC GEMERSKÁ POLOMA
Námestie SNP 211/8, 049 22 Gemerská Poloma
IČO: 00328227, Tel: +421 58 7950 112, Fax: +421 58 7885603

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2016
o zápise detí do 1. ročníka základnej školy a výške príspevkov, ktoré
uhrádzajú zákonní zástupcovia detí a žiakov alebo dospelé osoby mesačne
na úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení
(v znení dodatku č. 1/2018, č. 2/2019 a č. 3/2022)

Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 20.01.2016
-

zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 20.01.2016

-

zverejnený na internetovej adrese obce dňa: 20.01.2016

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 30.01.2016
Doručené pripomienky (počet): 0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 04.02.2016
Vyhotovenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 08.02.2016
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Gemerskej Polome dňa: 15.02.2016 pod
č.: 46/2016/OcZ A/1
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 16.02.2016
VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa: 01.03.2016
VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce: od 16.02.2016 do 01.03.2016
VZN zverejnené na internetovej adrese obce dňa: 01.03.2016

VZN nadobúda účinnosť dňom 01.03.2016

Návrh dodatku č. 1 k VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 17.07.2018
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 17.07.2018
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa: 17.07.2018
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu dodatku k VZN do (včítane): 27.07.2018
Doručené pripomienky (počet): 0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu dodatku k VZN uskutočnené dňa: 31.07.2018
Vyhotovenie pripomienok k návrhu dodatku k VZN doručené poslancom dňa: 31.07.2018
Dodatok k VZN schválený Obecným zastupiteľstvom v Gemerskej Polome dňa: 06.08.2018
pod č.: 322/2018/OcZ
Dodatok k VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 07.08.2018
Dodatok k VZN zvesený z úradnej tabule obce dňa: 22.08.2018
Dodatok k VZN zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce: od 07.08.2018 do 22.08.2018
Dodatok k VZN zverejnený na internetovej adrese obce dňa: 07.08.2018

Dodatok č. 1 k VZN nadobúda účinnosť dňom 21.08.2018

Návrh dodatku č. 2 k VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 10.07.2019
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 10.07.2019
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa: 10.07.2019
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu dodatku k VZN do (včítane): 19.07.2019
Doručené pripomienky (počet): 0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu dodatku k VZN uskutočnené dňa: 22.07.2019
Vyhotovenie pripomienok k návrhu dodatku k VZN doručené poslancom dňa: 23.07.2019
Dodatok k VZN schválený Obecným zastupiteľstvom v Gemerskej Polome dňa: 29.07.2019
pod č.: 203/2019
Dodatok k VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 30.07.2019
Dodatok k VZN zvesený z úradnej tabule obce dňa: 14.08.2019
Dodatok k VZN zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce: od 30.07.2019 do
14.08.2019
Dodatok k VZN zverejnený na internetovej adrese obce dňa: 30.07.2019

Dodatok č. 2 k VZN nadobúda účinnosť dňom 13.08.2019
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Návrh dodatku č. 3 k VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 10.05.2022
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 10.05.2022
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa: 10.05.2022
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu dodatku k VZN do (včítane): 19.05.2022
Doručené pripomienky (počet): 1
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu dodatku k VZN uskutočnené dňa: 23.05.2022
Vyhotovenie pripomienok k návrhu dodatku k VZN doručené poslancom dňa: 23.05.2022
Dodatok k VZN schválený Obecným zastupiteľstvom v Gemerskej Polome dňa: 31.05.2022
pod č.: 689/2022
Dodatok k VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 03.06.2022
Dodatok k VZN zvesený z úradnej tabule obce dňa: 17.06.2022
Dodatok k VZN zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce: od 03.06.2022 do 17.06.2022
Dodatok k VZN zverejnený na internetovej adrese obce dňa: 03.06.2022

Dodatok č. 3 k VZN nadobúda účinnosť dňom 17.06.2022
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Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o zápise detí do 1. ročníka základnej
školy a výške príspevkov, ktoré uhrádzajú zákonní zástupcovia detí a žiakov
alebo dospelé osoby mesačne na úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl
a školských zariadení (v znení dodatku č. 1/2018, č. 2/2019 a č. 3/2022)
Článok I.
Úvodné ustanovenia
§1
Obec Gemerská Poloma podľa zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len
„školský zákon“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje pre jednotlivé školy
a školské zariadenia na území obce Gemerská Poloma miesto a čas zápisu do 1. ročníka
základnej školy, výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka a dospelej osoby na
čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou škôl a školských zariadení, výšku príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka a dospelého stravníka na nákup potravín a čiastočnú
náhradu režijných nákladov na prípravu stravy podľa vekových kategórií stravníkov na jedno
jedlo.
§2
Zápis do I. ročníka základnej školy
V zmysle § 20 ods. 2 školského zákona zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len “zápis“). Zápis sa koná vo
štvrtok prvý aprílový týždeň od 15,00 hod. do 17,00 hod., ktorý predchádza začiatku školského
roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Presné miesto a čas zápisu
určí riaditeľ školy alebo školského zariadenia každoročne do 10. marca.
§3
Materská škola
Podľa § 28 ods. 5 školského zákona, výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
zriadenej obcou určuje obec. Obec Gemerská Poloma určuje pre materské školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce mesačný poplatok pre zákonného zástupcu dieťaťa na
celodennú prevádzku 6,00 €.
§4
Školský klub detí
Podľa § 114 ods. 6 školského zákona výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosti školského klubu detí, určí obec, ktorá je jeho zriaďovateľom školského klubu. Obec
Gemerská Poloma určuje pre školský klub detí v zriaďovateľskej pôsobnosti obce výšku
mesačného poplatku pre zákonného zástupcu žiaka v sume 2,50 €.
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§5
Zariadenie školského stravovania
1. Podľa § 140 ods. 9 a 10 školského zákona školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec,
poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza
zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín a čiastočnej náhrady režijných
nákladov na prípravu stravy podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky.
2. Podľa § 140 ods. 9 školského zákona školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec, určuje
ku každému hlavnému jedlu (obedu) výšku príspevku na režijné náklady v hodnote:
a) 0,25 € pre deti a žiakov navštevujúcich Základnú školu Gemerská Poloma a Materskú
školu Gemerská Poloma,
b) 0,75 € pre deti a žiakov navštevujúcich základnú alebo materskú školu so sídlom mimo
obce Gemerská Poloma;
Celková výška stravného v školských zariadeniach v Obci Gemerská Poloma je
nasledovná:
Desiata

Obed

Olovrant

Režijné náklady

Spolu

Materská škola:
Deti

0,38

0,90

0,26

0,25 (0,75)

1,79 (2,29)

Základná škola:
Žiaci 1. – 4.
Žiaci 5. – 9.
Dospelí

x
x
x

1,21
1,30
1,41

x
x
x

0,25 (0,75)
0,25 (0,75)
1,77

1,46 (1,96)
1,55 (2,05)
3,18

§6
Zníženie alebo odpustenie príspevku
1. Podľa § 28 ods. 6 sa príspevok v materskej škole neuhrádza za dieťa:
-

ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi.

2. Podľa § 28 ods. 7 školského zákona sa príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia
zriaďovateľa 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. Zriaďovateľ školského klubu detí podľa § 114 ods. 7 môže rozhodnúť o znížení príspevku,
ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada
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a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi. Znížený príspevok je minimálne 1,70 € za mesiac.
§7
Spoločné ustanovenie
Riaditelia škôl, alebo vedúci školských zariadení navrhnú výšku poplatku každoročne do 31.05.
na nasledujúci školský rok v zmysle § 3 – 5 tohto všeobecne záväzného nariadenia. Povinnosť
uhrádzať príspevky sa určuje v termíne do 20. dňa za príslušný mesiac.

Článok II.
Záverečné ustanovenia
1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN obce č. 03/2011
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Gemerská Poloma.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenia Obce Gemerská Poloma bolo schválené obecným
zastupiteľstvom Obce Gemerská Poloma dňa 15.02.2016 uznesením č. 46/2016/OcZ A/1
a nadobudlo účinnosť dňa 01.03.2016.
3. Dodatok č. 1/2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o zápise detí do 1. ročníka
základnej školy a výške príspevkov, ktoré uhrádzajú zákonní zástupcovia detí a žiakov
alebo dospelé osoby mesačne na úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských
zariadení bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Gemerskej Polome uznesením č.
322/2018/OcZ dňa 06.08.2018 a nadobúda účinnosť dňa 21.08.2018.
4. Dodatok č. 2/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o zápise detí do 1. ročníka
základnej školy a výške príspevkov, ktoré uhrádzajú zákonní zástupcovia detí a žiakov
alebo dospelé osoby mesačne na úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských
zariadení bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Gemerskej Polome uznesením č.
203/2019 dňa 29.07.2019 a nadobúda účinnosť dňa 13.08.2019.
5. Dodatok č. 3/2022 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o zápise detí do 1. ročníka
základnej školy a výške príspevkov, ktoré uhrádzajú zákonní zástupcovia detí a žiakov
alebo dospelé osoby mesačne na úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských
zariadení bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Gemerskej Polome uznesením č.
689/2022 dňa 31.05.2022 a nadobúda účinnosť dňa 17.06.2022.

Mgr. Lillian Bronďošová
starostka obce
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