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Všeobecne záväzné nariadenie obce Kuklov
č. 3/2019
o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov
v materskej škole a v školskom účelovom zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kuklov

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove sa podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 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,
v zmysle § 28 ods. 5, § 140 ods. 10 a § 142a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
/školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe zákona č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

Čl. 1
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje:
 výšku príspevku zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov v materskej
škole a spôsob platby,
 výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni a spôsob platby.

v školskom účelovom zariadení –

2. Obec Kuklov je zriaďovateľom :
 Základnej školy s materskou školou Kuklov,
 Školského účelového zariadenia – školskej jedálne, ktorá je súčasťou Základnej školy
s materskou školou Kuklov.
3. Výška stanoveného príspevku v zmysle čl. 2 a výška nákladov v zmysle čl. 3 tohto
nariadenia sa v prípade ich zmien vyvolaných tak zmenou všeobecne záväzných právnych
predpisov ako aj zmenou vstupných nákladov bude meniť všeobecne záväzným nariadením.

Čl. 2
Materská škola
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 12,00 EUR.

2. Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci v hotovosti
do pokladne alebo bankovým prevodom na účet obce vedený v Prima banke, a. s., Senica,
číslo účtu v tvare IBAN: SK65 5600 0000 0032 1489 3004.

3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
 ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 ak zákonný zástupca dieťaťa predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,
 ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

4. Príspevok v materskej škole sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza za dieťa:
 ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom,
 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 rodič pomernú časť určeného príspevku.

Čl. 3
Školská jedáleň
1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom Základnej školy s materskou školou
Kuklov a zamestnancom školských zariadení za čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov
na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s uvedenými finančnými
pásmami /odporúčané výživové dávky/ bez náhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál
a nápojov a iným fyzickým osobám s úhradou režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál
a nápojov.
2. Finančné pásma určujú rozpätie nákladov v troch pásmach na nákup potravín na jedno jedlo
podľa vekových kategórií stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky. Zariadenie školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Kuklov je v 3. finančnom pásme.
3. Výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na jednotlivých stravníkov
je uvedená v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto všeobecne záväzného
nariadenia.
4. Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na zabezpečenie obeda a iného
jedla v sume 1,20 EUR možno poskytnúť každému dieťaťu, ktoré navštevuje posledný ročník
materskej školy a žiakom základných škôl.
5. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný v prípade záujmu o poskytnutie stravovania
v školskej jedálni prihlásiť dieťa na stravu formou vyplnenia a odovzdania „Prihlášky na
stravovanie“. V prípade, ak zákonný zástupca neodhlási dieťa alebo žiaka zo stravy (podľa
podmienok uvedených v bode 7) v súlade s nariadením ust. § 4 zákona č. 544/2010 Z. z.,

je povinný uhradiť náklady na stravu v plnej výške určenej v 3. finančnom pásme vrátane celej
výšky dotácie za každý neodhlásený deň.
6. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, zamestnanci a ostatné fyzické osoby sú povinné uhradiť
finančný príspevok bankovým prevodom na účet obce (zverejnený na stránke obce) alebo
v hotovosti do pokladne a to mesačne vopred najneskôr do 15. dňa predchádzajúceho
kalendárneho mesiaca.
7. Prihlásiť alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 15.00 hod. predchádzajúci
pracovný deň alebo v prípade choroby do 8.10 hodiny príslušného dňa vedúcej školskej jedálne
osobne, e-mailom alebo telefonicky (kontaktné údaje sú uvedené na stránke obce). Neúčasť na
stravovaní sa zohľadní v najbližšom kalendárnom mesiaci. Za neodhlásenú, resp. včas
neodobratú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje.

Čl. 4
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Kuklov č. 2/2011 zo dňa 12. 10. 2011 a jeho dodatky
č. 1/2018 a č. 2/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady
v školskej jedálni.

Čl. 5
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kuklove dňa
10.12.2019 uznesením č. 31/2019
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť 25.12.2019 a účinnosť dňom
01. 01. 2020.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti VZN č. 3/2019 sa ruší VZN č. 2/2011

Holková Iveta
zástupca starostu obce

Príloha č. 1 k VZN č. 3/2019

Kategória stravníkov

MŠ (od 2 do 5
rokov)
MŠ (od 2 do 5
rokov) ak sú deti
v hmotnej
núdzi,
alebo ich rodičia
majú nízky príjem
nedosahujúci výšku
životného minima
MŠ predškoláci –
deti rok pred plnením
školskej dochádzky
ZŠ 1. stupeň
ZŠ 1. stupeň ak sú
žiaci
v hmotnej
núdzi, alebo ich
rodičia majú nízky
príjem nepresahujúci
výšku
životného
minima
Dospelí stravníci zamestnanci
Dospelí stravníci –
iné fyzické osoby
(dôchodcovia)

Stravné – 3.
finančné
pásmo MŠ
SR v €

Výška
dotácie
na jedlo
v€

Denný
príspevok
rodiča
(stravníka)
za
jedno
odobraté
jedlo v €

Výška
režijných
nákladov
v€

Celková
výška
úhrady za
stravníka
na
jedno
odobraté
jedlo v €

1,54

bez
dotácie

1,54

-

1,54

1,54

1,20

0,34

-

0,34

1,54

1,20

0,34

-

0,34

1,21

1,20

0,01

-

0,01

1,21

1,20

0,01

-

0,01

1,41

bez
dotácie

1,41

-

1,41

1,41

bez
dotácie

1,41

0,30

1,71

