OBEC LUBINA
Lubina 56, 916 12 Lubina
NÁVRH
Všeobecne záväzného nariadenia obce Lubina č. 1/2017,
VYVESENÝ NA ÚRADNEJ TABULI OBCE LUBINA
A
INTERNETOVEJ STRÁNKE OBCE LUBINA
www.obeclubina.sk
v dňoch od 18. júla 2017 do 1. augusta 2017
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej
môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej
forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v
určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu,
vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju
predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak
nie sú zdôvodnené.
Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu všeobecne záväzného
nariadenia v dňoch od 18. júla 2017 do 1. augusta 2017 na adrese:
Obec Lubina
Lubina 56
916 12 Lubina
elektronickou poštou na adrese: prednosta@obeclubina.sk alebo ústne do zápisnice
v úradných hodinách na sekretariáte Obecného úradu.

Ing. Martin Beňatinský, v. r.
starosta obce
Lubina 18.7.2017
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„N á v r h“
Všeobecne záväzné nariadenie obce Lubina č. 1/2017
Vytvorenie školského obvodu, miesta a času zápisu do základnej
školy a výšky mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosti škôl a školských zariadení v obci Lubina
Obec Lubina v zmysle § 6 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školstve a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“)

Článok I
§1
Úvodné ustanovenia
Toto VZN upravuje vytvorenie školského obvodu, miesta a času zápisu do základnej školy
a výšky mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských
zariadení v obci Lubina.

Článok II
§2
Určenie školského obvodu
1. Školský obvod základnej školy zriadenej obcou určuje obec svojim VZN v súlade s
§ 8 ods.1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov.
2. Obec Lubina je zriaďovateľom:
a. Základnej školy s materskou školou Samuela Štúra Lubina 1
3. Obec Lubina určuje pre základnú školu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti spoločný
školský obvod, ktorý tvorí územie obce Lubina.
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§3
Plnenie povinnej školskej dochádzky
1. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni,
keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Ďalšie podrobnosti
upravuje § 19 školského zákona.
2. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode v ktorom
má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.
Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej základnej škole so súhlasom jej
riaditeľa.
3. Žiak, ktorý nemá trvalé bydlisko plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole,
ktorú určí orgán miestnej štátnej správy v školstve.
4. Ďalšie podrobnosti o plnení povinnej školskej dochádzky upravuje školský zákon.

§4
Miesto a čas prihlasovania sa na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej
školy
1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný v zmysle § 20 ods. 2 školského zákona prihlásiť
dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a to formou zápisu do
školy. Ak zákonný zástupca neplní povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky, dopustí sa priestupku za ktorý je možné uložiť pokutu do
331,94 €.
2. Miesto a čas zápisu určuje obec podľa § 20 ods. 3 písm. a) školského zákona
všeobecne záväzným nariadením a to tak, aby sa vykonal od 1. apríla do 30. apríla.
3. Obec určuje pre Základnú školu s materskou školou Samuela Štúra Lubina 1 miesto
a čas zápisu nasledovne:
a. presný dátum a miesto konania zápisu oznámi riaditeľ školy najneskôr 15 dní
pred začiatkom zápisu na verejne prístupnom mieste v škole a na svojej
internetovej stránke. Súčasťou oznamu je aj informácia pre zákonných
zástupcov, ktoré doklady vyžaduje škola predložiť na zápise.
b. základná škola pri zápise vyžaduje nasledovné osobné údaje
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1. meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto
narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko
dieťaťa
2. meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa a trvalé bydlisko
zákonných zástupcov
c. v osobitných závažných prípadoch môže škola dohodnúť so zákonným
zástupcom žiaka náhradný termín zápisu.

Článok III
Určenie výšky mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti
škôl a školských zariadení v obci Lubina
§5
Všeobecné ustanovenie
Toto nariadenie je záväzné pre všetkých zákonných zástupcov, ktorých dieťa navštevuje
Základnú školu s materskou školou Samuela Štúra Lubina 1, Materskú školu pri Základnej
škole s MŠ Samuela Štúra Lubina, Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou
Samuela Štúra Lubina 1, Školskú jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Samuela
Štúra Lubina 1, ktorých zriaďovateľom je obec Lubina. Zároveň sa vzťahuje na dospelých
stravníkov stravujúcich sa v školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou Samuela
Štúra Lubina 1.
§6
Výška príspevku v materskej škole, termín a spôsob úhrady
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne:
a. na jedno dieťa sumou 9 Eur,
b. na dvoch súrodencov sumou 15 Eur,
c. na troch súrodencov sumou 21 Eur,
d. ak niektorý zo súrodencov má rok pred plnením školskej dochádzky,
nezapočítava sa do počtu súrodencov a pre zákonného zástupcu platia
predchádzajúce body.
2. Príspevok sa neuhrádza za dieťa:
a. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
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b. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží zriaďovateľovi ZŠ s MŠ doklad o tom,
že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi podľa zákona č.599/2003 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
c. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
3. Príspevok na základe tohto nariadenia sa neuhrádza za dieťa:
a. ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom.
b. 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 dieťaťa pomernú časť určeného
príspevku.
4. Termín a spôsob úhrady príspevku: vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci
v hotovosti, alebo poštovou poukážkou na príjmový účet školy, alebo bezhotovostným
prevodom na príjmový účet školy.
§7
Výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, termín a spôsob
tejto úhrady
1. Školská jedáleň pri ZŠ/MŠ, výdajná ŠJ pri MŠ/ZŠ poskytuje stravovanie žiakom za
čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov
na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov nasledovne:
a. MŠ denné (stravníci od 2 – 6 rokov):
desiata, obed, olovrant ..............................................................................1,27 €
desiata, obed ...............................................................................................1,03 €
desiata .........................................................................................................0,30 €
b. MŠ denné (stravníci od 2 – 6 rokov):
desiata, obed, olovrant ............................................................................... 0,27 €
desiata, obed ............................................................................................. 0,02 €
ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevok k dávke v hmotnej núdzi
c. Základná škola (stravníci od 6 – 11 rokov), žiaci I. stupňa ZŠ:
obed.............................................................................................................1,09 €
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d. Základná škola (stravníci od 6 – 11 rokov), žiaci I. stupňa ZŠ:
obed.............................................................................................................0,09 €
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
e. Základná škola (stravníci od 11-15 rokov), žiaci II. stupňa ZŠ:
obed.............................................................................................................1,16 €
f. Základná škola (stravníci od 11 – 15 rokov), žiaci II. stupňa ZŠ:
obed.............................................................................................................0,16 €
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
2. Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom školy za čiastočnú úhradu
nákladov na nákup potravín – obed .................................................................................1,19 €
3. Školská jedáleň poskytuje stravovanie iným dospelým stravníkom so súhlasom
zriaďovateľa a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne za čiastočnú úhradu
nákladov na nákup potravín – obed ................................................................................ 2,19 €
4. Termín spôsobu úhrady príspevku mesačne do konca príslušného kalendárneho
mesiaca v hotovosti, alebo poštovou poukážkou na stravovací účet školy, alebo
bezhotovostným prevodom na stravovací účet.
§8
Výška príspevku, termín a spôsob úhrady v školskom klube detí
1. Obec Lubina v súlade s ustanovením § 114, ods. 6 a 7 školského zákona určuje výšku
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského
klubu detí takto:
a. sumu 4 €, za každé dieťa navštevujúce školský klub detí, okrem detí
uvedených v bode b
b. sumu 1 € 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.
2. Termín a spôsob úhrady príspevku: mesačne do 15. dňa príslušného kalendárneho
mesiaca v hotovosti do pokladne Základnej školy s materskou školou Samuela Štúra
Lubina 1, alebo poštovou poukážkou na príjmový účet školy, alebo bezhotovostným
prevodom na príjmový účet školy.
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Článok IV
§9
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Obec ako zriaďovateľ školy a školských zariadení môže rozhodnúť o znížení alebo
odpustení príspevku podľa § 7, § 8 a § 9 tohto nariadenia, ak zákonný zástupca
neplnoletého 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 zákona
č. 599/2003 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
2. Žiadosti spolu s dokladmi predkladá zákonný zástupca prostredníctvom školy
(školského zariadenia) zriaďovateľovi.
3. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Lubina dňa ........... uznesením
Obecného zastupiteľstva obce Lubina č. ...../2017 zo dňa ..............................
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.9.2017.
5. Týmto VZN sa ruší VZN obce Lubina č. 1/2011 v znení VZN obec Lubina č. 2/2013
a VZN obce Lubina č. 3/2015.

Ing. Martin Beňatinský
starosta obce

Návrh VZN zverejnený: 18.7.2017
Prerokované:
Vyvesené:
Účinnosť: 1.9.2017
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