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Obec Kunerad v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 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 a ustanoveniami § 28, § 114, § 116 a § 140 zákona č. 245/2008
Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v y d á v a toto

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kunerad č. 3/2022
o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a
vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kunerad.
Článok 1
Účel a predmet
1.

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách
a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Kunerad.
Článok 2
Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach

1.

V školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kunerad
sa uhrádzajú tieto príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie
a nákladov spojených so stravovaním (ďalej len „príspevky“):
a) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) príspevok na činnosť školského klubu detí,
c) príspevok na činnosť centra voľného času,
d) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v zariadení
školského stravovania.
Článok 3
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

1.

2.
3.

4.

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa:
a) počas školského roka sumou vo výške 12,00 EUR mesačne,
b) počas letných prázdnin sumou 40,00 EUR mesačne.
Príspevok sa uhrádza vopred najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
Ak je dieťa prijaté do materskej školy v priebehu školského roka, za prvý mesiac dochádzky
sa príspevok uhrádza do troch pracovných dní odo dňa, v ktorom bolo zákonnému zástupcovi
doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy.
Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
b) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom (potvrdením od lekára, ak je dôvodom choroba; alebo
čestným vyhlásením zákonného zástupcu o rodinných dôvodoch prerušenia
dochádzky),
c) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo v čase
prerušenia prevádzky materskej školy zapríčinenej obcou alebo inými závažnými

dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného
príspevku vypočítanú pomerom výšky príspevku a počtom dní pobytu dieťaťa
v materskej škole.
Článok 4
Príspevok na činnosť školského klubu detí
1.

2.
3.

4.

Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovnovzdelávacou činnosťou školského klubu detí (ŠKD) sumou vo výške 7,00 EUR mesačne na
jedno dieťa.
Príspevok sa uhrádza vopred najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
Ak je dieťa prijaté do ŠKD v priebehu školského roka, za prvý mesiac dochádzky sa
príspevok uhrádza do troch pracovných dní odo dňa, v ktorom bolo zákonnému zástupcovi
doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do školského klubu detí.
Ak bola prerušená činnosť školského klubu zapríčinená obcou alebo inými závažnými
dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku
vypočítanú pomerom výšky príspevku a počtom dní pobytu dieťaťa v školskom klube.
Článok 5
Príspevok na činnosť centra voľného času

1.

2.

Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených so záujmovým
vzdelávaním dieťaťa v centre voľného času (CVČ) sumou vo výške 31,50 EUR za obdobie
október až jún príslušného školského roka na jedno dieťa ( okrem krúžku refinancovaného
vzdelávacím poukazom) .
Príspevok na činnosť CVČ sa uhrádza vopred na obdobie október až jún príslušného
školského roku najneskôr do 30. novembra príslušného kalendárneho roku bezhotovostne na
účet Obce Kunerad.
Článok 6
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie
v zariadení školského stravovania

1.

2.

3.

Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu
nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa
vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami nákladov na nákup potravín
na jedno jedlo určenými ministerstvom školstva s účinnosťou od 01.09.2019.
Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa (materskej školy) alebo žiaka (základnej
školy), vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov sa uhrádza
do 15. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa strava poskytuje.
Výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie
v zariadení školského stravovania tvorí prílohu č. 1 tohto VZN.
Článok 7
Stravovanie a príspevok dospelých stravníkov
v zariadení školského stravovania

1.
2.

Zriaďovateľ súhlasí so stravovaním dospelej osoby v zariadení školského stravovania.
Denný príspevok dospelých stravníkov na nákup potravín sa uhrádza podľa tretieho
finančného pásma stanoveného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pre
vekovú kategóriu 15-19-ročných stravníkov a výšky režijných nákladov.

3.
4.

Stravovanie zamestnancov sa realizuje v súlade so Zákonníkom práce a vnútornými
smernicami Obce Kunerad.
Výška príspevku dospelého stravníka na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie
v zariadení školského stravovania tvorí prílohu č. 2 tohto VZN.
Článok 8
Úhrada príspevku

1.

2.
3.

Zákonný zástupca za dieťa materskej školy, alebo za žiaka základnej školy a dospelý stravník
majú povinnosť príspevok na nákup potravín a režijné náklady uhradiť najneskôr do 15. dňa
mesiaca, v ktorom sa stravovanie poskytuje.
Spôsob a formu úhrady sú povinní zverejniť obvyklým spôsobom riaditelia materskej
a základnej školy a vedúca zariadenia školského stravovania.
Riaditelia materskej a základnej školy sú povinní na stretnutí zákonných zástupcov
a rodičov detí a žiakov (rodičovskom združení) informovať o výške príspevkov uhrádzaných
zákonnými zástupcami.
Článok 9
Postup pre zníženie alebo odpustenie príspevkov

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie príspevkov môže uplatniť zákonný zástupca u riaditeľov
škôl a vedúcej zariadenia školského stravovania.
Riaditelia škôl, vedúca zariadenia školského stravovania môžu o žiadosti rozhodnúť za
podmienky, že k žiadosti bude zo strany zákonného zástupcu predložený doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú podmienky
zníženia a odpustenia príspevkov, t.j. pokiaľ je zákonný zástupca poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku, zákonný
zástupca túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámi riaditeľovi školy.
Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na
zabezpečenie stravy v materskej a 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,
c) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije
v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na
sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku,
žijúce s ním v domácnosti podľa zákona o dani z príjmov (ďalej len „deti bez
daňového bonusu“), táto skutočnosť sa zriaďovateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje
čestným vyhlásením (príloha č.3 tohto VZN).
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,30 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

7.

8.

podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo
fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.
Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú podmienky
zníženia a odpustenia príspevkov, t. j. pokiaľ je zákonný zástupca poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi alebo príjem domácnosti, v ktorej
dieťa/žiak žije, je najviac vo výške životného minima alebo v ktorej si ani jeden člen
domácnosti, v ktorej dieťa/žiak žije, neuplatnil nárok na sumu daňového zvýhodnenia.
V prípade, že zákonný zástupca neodhlási v stanovenom termíne zo stravy dieťa/žiaka, na
ktorých sa vzťahuje poskytovanie dotácie, je povinný uhradiť plnú sumu dennej stravovacej
jednotky na stravu.
Článok 10
Záverečné ustanovenia

1.
2.

3.
4.

VZN č. 3/2022 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Kunerad uznesením číslo
........../2022 zo dňa .......................
Toto VZN ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kunerad č. 2/2022 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so
stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Kunerad,
ktoré bolo schválené OZ obce Kunerad dňa 14.3.2022 uznesením č. 31/402/2022.
VZN nadobúda účinnosť dňa 01.09.2022.
Prílohami tohto VZN sú:
a) PRÍLOHA č. 1: Výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov
za stravovanie v zariadení školského stravovania
b) PRÍLOHA č. 2: Výška príspevku dospelého stravníka na čiastočnú úhradu nákladov
za stravovanie v zariadení školského stravovania
c) PRÍLOHA č. 3: Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového
zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce
s daňovníkom v domácnosti

Mgr. Monika Kavecká MHA, MPH
starostka obce

PRÍLOHA č. 1:

Výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov
za stravovanie v zariadení školského stravovania v EUR

Stravník

Náklady na nákup na jedno
jedlo – 3. fin. pásmo

Náklady
na nákup
potravín
SPOLU

Príspev
ok na
režijné
náklady

Dotácia na
podporu
dieťaťa k
stravovacím
návykom

Celková
denná
platba (réžia
a doplatok
na nákup
potravín)

Desiata

Obed

Olovrant

Dieťa MŠ

0,38

0,90

0,26

1,54

0,25

0,00

1,79

Dieťa MŠ

0,38

0,90

0,26

1,54

0,25

1,30

0,49

0,38

0,90

0,26

1,54

0,25

1,30

0,49

-

1,21

-

1,21

0,25

0,00

1,46

-

1,21

-

1,21

0,25

1,30

0,16

(HN, ŽM)

Dieťa MŠ
v poslednom
ročníku (bez
uplatnenia
daňového
zvýhodnenia)

Žiak ZŠ
Žiak ZŠ
(HN, ŽM, bez
uplatnenia
daňového
zvýhodnenia)

A. Celková denná platba je zložená z nákladov na nákup potravín podľa tretieho pásma
školského stravovania MŠVVaŠ na jedno dieťa a z príspevku na režijné náklady.
B. Príspevok na nákup potravín podľa tretieho pásma školského stravovania MŠVVaŠ na jedno
jedlo pre dieťa v materskej škole je vo výške 1,54 EUR.
C. Príspevok na nákup potravín podľa tretieho pásma školského stravovania MŠVVaŠ na jedno
jedlo pre žiaka v základnej škole je vo výške 1,21 EUR.
D. Okrem príspevkov na nákup potravín pre dieťa materskej školy a žiaka základnej školy
zákonný zástupca prispieva aj na čiastočnú úhradu režijných nákladov na jedno jedlo vo
výške 0,25 EUR.
E. Pri neodhlásení žiaka základnej školy platí zák. zástupca plnú sumu dennej stravovacej
jednotky.
F. Podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa dotácia na
stravu poskytne v sume 1,30 EUR za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti, alebo vyučovania a odobralo stravu.

PRÍLOHA č. 2:

Výška príspevku dospelého stravníka na čiastočnú úhradu nákladov
za stravovanie v zariadení školského stravovania v EUR

Stravník

Zamestnanec

Náklady na
nákup na jedno
jedlo – 3. fin.
pásmo

Náklady
na
nákup
potravín

Obed

SPOLU

Príspevok
na režijné
náklady

Príspevok
obce

Celková
denná
platba (réžia
a doplatok
na nákup
potravín

*realizuje sa v zmysle
Zákonníka práce a vnútorných
smerníc Obce Kunerad

1,41

1,41

2,30

Dôchodca, invalidný
dôchodca

1,41

1,41

2,30

- 0,33

3,38

Iný cudzí stravník

1,41

1,41

2,30

x

3,71

A. Celková denná platba je zložená z nákladov na nákup potravín podľa tretieho finančného
pásma školského stravovania MŠVVaŠ na jedného stravníka a z príspevku na režijné náklady
po odpočítaní príspevku obce.
B. Zriaďovateľ súhlasí so stravovaním dospelej osoby v zariadení školského stravovania.
C. Na príspevok na nákup potravín pre dospelého stravníka sa aplikuje úhrada za stravovanie
podľa jednotne zvoleného finančného pásma pre príslušné zariadenie školského stravovania
vo výške celkových nákladov na potraviny na výrobu jedného jedla ako pre vekovú kategóriu
stravníkov 15 – 19 - ročných vo výške 1,41 EUR.
D. Výška čiastočných nákladov na úhradu režijných nákladov na jedno jedlo je pre
zamestnancov, dôchodcov a iných cudzích stravníkov vo výške 2,30 EUR.
E. Príspevok obce pre dôchodcov a invalidných dôchodcov uhrádzaný z rozpočtu obce je vo
výške 0,33 EUR, ktorý bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
číslo C/20/2008 zo dňa 08.09.2008.

PRÍLOHA č. 3:

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované
dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti
Ja dolu podpísaný/á ___________________________________________ vyhlasujem, že
v období, za ktoré bude na dieťa __________________________________________
poskytovaná dotácia na podporu stravovacích návykov dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších
predpisov, nebude na toto dieťa uplatnený nárok na sumu daňového zvýhodnenia na
vyživované
dieťa,
ktoré
nedovŕšilo
15
rokov
veku
podľa
zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Zároveň vyhlasujem, že beriem na vedomie, že v prípade preukázania nepravdivosti tohto
vyhlásenia:
- budem nútený vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na
podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,
- môžem byť vystavený trestnému stíhaniu za spáchanie trestného činu podvodu podľa § 221
zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

V Kunerade dňa .............................

.................................................................................
vlastnoručný podpis fyzickej osoby, v ktorej starostlivosti je dieťa

