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Obec Klin, v súlade s ustanovením § 4 odsek 5 písmeno a) bod 6 a § 6 zákona SNR
č.369/1990 Zb. 6 zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a zároveň v súlade s ustanoveniami § 28 ods. 5, §
114 ods. 6, § 140 ods. 10 a § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„školský zákon“) vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2019
O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV
ZA POBYT V MATERSKEJ ŠKOLE A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH
ZRIADENÝCH OBCOU KLIN
Článok I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
Všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) stanovuje výšku a spôsob úhrady
príspevku zákonného zástupcu / stravníka alebo zákonného zástupcu stravníka na
čiastočnú úhradu:
1. výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou,
2. nákladov za pobyt žiaka v školskom klube detí zriadenom obcou,
3. nákladov za stravníka v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni zriadenej obcou.

§2
Základné ustanovenia
1. Obec Klin (ďalej len „obec“) je zriaďovateľom:
a) materskej školy,
b) základnej školy.
2. Základná škola a materská škola sú spojené a tvoria jednu právnickú osobu Základná
škola s materskou školou so sídlom v obci Klin (ďalej len „Základná škola s materskou
školou“).
3. Súčasťou Základnej školy s materskou školou Klin sú obcou zriadené školské zariadenia:
a) školský klub detí,
b) školská jedáleň a výdajná školská jedáleň.
4. Materská škola a školské zariadenia sú zriadené obcou Klin pri výkone samosprávy a sú
na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené do
siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

§3
Príspevkom sa pre účely tohto nariadenia rozumie finančná čiastka, ktorou mesačne prispieva
zákonný zástupca dieťaťa, alebo zákonný zástupca žiaka na čiastočnú úhradu výdavkov
spojených s predprimárnym vzdelávaním v materskej škole, nákladov na činnosť školského
klubu a ktorou prispieva stravník, alebo zákonný zástupca stravníka na čiastočnú úhradu
nákladov na stravovanie v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni.

Článok II.
VÝŠKA A SPÔSOB ÚHRADY PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV
ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE
§4
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú
úhradu výdavkov materskej školy mesačne sumou vo výške 20,00 Eur, ktorý sa nekráti
za vymeškané dni v mesiaci a platí sa počas trvania školského roka.
Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že
je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom.
2. V prípade, ak zákonný zástupca umiestni v materskej škole dve a viac detí, príspevok
podľa ustanovenia § 4 odsek 1. platí v rovnakej výške za každé dieťa umiestnené v MŠ.
3. Prevádzka materskej školy môže byť zabezpečovaná aj počas obdobia prázdnin a to
podľa podmienok určených riaditeľom Základnej školy s materskou školou Klin.
4. Za pobyt dieťaťa v materskej škole počas obdobia prázdnin prispieva zákonný
zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne sumou vo
výške 20,00 Eur, ktorý sa nekráti za vymeškané dni v mesiaci.
5. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole uhradí
zákonný zástupca najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca vopred za nasledujúci
mesiac bankovým prevodom na účet Základnej školy s materskou školou Klin číslo
IBAN: SK63 5600 0000 0040 4083 3005.

Článok III.
VÝŠKA A SPÔSOB ÚHRADY PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV
ZA POBYT ŽIAKA V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ

§5
1. Za pobyt žiaka v Školskom klube detí prispieva zákonný zástupca žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov Školského klubu detí mesačne sumou vo výške 10,00 Eur, ktorý sa
nekráti za vymeškané dni v mesiaci a platí sa počas trvania školského roka.
2. V prípade, ak zákonný zástupca umiestni v Školskom klube detí dvoch a viac žiakov,
príspevok podľa ustanovenia § 5 odsek 1. platí v rovnakej výške za každého žiaka
umiestneného v ŠKD.
3. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt žiaka v školskom klube detí uhradí
zákonný zástupca najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca za aktuálny mesiac
bankovým prevodom na účet Základnej školy s materskou školou Klin číslo IBAN: SK63
5600 0000 0040 4083 3005.

Článok IV.
VÝŠKA, PODMIENKY A SPÔSOB ÚHRADY PRÍSPEVKU STRAVNÍKA, ALEBO
ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU STRAVNÍKA NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV
V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI A VÝDAJNEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNI
§6
1. Stravníkom v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni môžu byť okrem detí a
žiakov Základnej školy s materskou školou Klin aj zamestnanci školy a školských
zariadení. So súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného
zdravotníctva sa môžu v nej stravovať aj iné fyzické osoby - cudzí stravníci.
2. Za stravovanie stravníka v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni prispieva
stravník, alebo zákonný zástupca stravníka na čiastočnú úhradu nákladov v Školskej
jedálni mesačne vo výške súčtu nákladov na:
a) nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami
určenými Ministerstvom školstva SR – I. finančné pásmo,
b) a režijných nákladov nasledovne:
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3. Zamestnanci školy, školských zariadení a cudzí stravníci uhrádzajú príspevok na úhradu
nákladov školskej jedálne v lehote a spôsobom uvedeným v § 7 odsek 4. v nasledovnej výške:
Zamestnanci a
cudzí stravníci
OBED

Cena potravín

Príspevok
na režijné náklady
1,39 €

1,26 €

Úhrada spolu
2,65 €

§7
1. Podmienkou pre poskytnutie dotácie na zabezpečenie obeda (ďalej len „stravy“)
v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení
neskorších predpisov je, že:
a) sa dieťa musí zúčastniť vyučovacieho procesu,
b) strava musí byť odobratá,
c) v prípade neodhlásenia dieťaťa z obedu, bude hodnota celého obeda hradená
rodičom – v tomto prípade nárok na dotáciu zaniká, avšak obed si môže stravník
odobrať do obedára v určených hodinách (poznámka: iba 1. deň neprítomnosti),
2. Vzhľadom k tomu, že školská jedáleň nezabezpečuje diétnu stravu, môže byť dotácia na
stravu žiakovi, ktorý je zo zdravotných dôvodov odkázaný na diétne stravovanie,
vyplatená. Zákonný zástupca musí predložiť Základnej škole s materskou školou Klin
žiadosť, ktorej prílohou je lekárske potvrdenie od špecialistu. Dotácia na stravu v sume
1,20 Eur na odobratý obed sa vyplatí zákonnému zástupcovi podľa dochádzky žiaka na
účet zákonného zástupcu.
3. Spôsob odhlasovania dieťaťa zo stravy:
a) dieťa je možné odhlásiť zo stravy najneskôr deň vopred do 14,00 hod cez webovú
stránku základnej školy zsklin.edupage.org, alebo e-mailom – nakoľko z dôvodu
dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie nie je možné
odhlásiť stravu ráno v daný deň,
b) za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Podrobnejšie podmienky odhlasovania dieťaťa zo stravy budú upravené
v Prevádzkovom poriadku školskej jedálne.
4. Spôsob úhrady za odobratú stravu:
a) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov stravníka školskej jedálne a výdajnej
školskej jedálne uhradí stravník, alebo zákonný zástupca stravníka najneskôr do 20.
dňa kalendárneho mesiaca vopred za nasledujúci mesiac bankovým prevodom na
účet Základnej školy s materskou školou Klin číslo IBAN: SK94 5600 0000 0040
4083 7006,
b) pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol, ktorý pridelí vedúca školskej jedálne
každému stravníkovi osobitne a do poznámky meno a priezvisko dieťaťa.

5. V prípade záujmu o stravovanie je potrebné uhradiť preddavok - jednorázový
príspevok na stravovanie (tzv. kauciu) v sume 20,00 Eur a to nasledovne:
a) bankovým prevodom na účet a spôsobom uvedeným § 7 odsek 4. najneskôr do 10.
septembra príslušného roku (poznámka: prvýkrát do 10.09.2019) – slúži ako
zábezpeka v prípade, ak stravník neodhlási obed, na ktorý je poskytnutá dotácia,
b) v prípade, že stravník kauciu v priebehu roka vyčerpá, bude mu strava
poskytnutá až po zaplatení ďalšieho preddavku. Na uvedenú skutočnosť bude
vedúcou školskej jedálne upovedomený.
c) preddavok bude zúčtovaný po ukončení školského roka a nevyčerpaná suma
vrátená na účet zákonného zástupcu v mesiacoch júl – august príslušného roka.

Článok V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§8
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kline dňa
05.06.2019 uznesením číslo: 28/A/1/2019.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.09.2019.
3. Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia stráca účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie č. 25/2016 o určení výšky príspevkov od zákonných
zástupcov detí/žiakov a dospelých za pobyt v materských školách, na čiastočnú úhradu
nákladov v školskom klube, a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady
v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klin.

V Kline dňa 06.06.2019

Karol Revaj
starosta obce

