Obec Kúty na základe ustanovenia § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, §
114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva

všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2019
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť základnej umeleckej školy, o výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a
o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov
a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

§1
Úvodné ustanovenia
1. Obec Kúty je zriaďovateľom nasledovných škôl a školských zariadení na území obce:
- Materskej školy na ulici Dr. Štefana Heska 921 v Kútoch,
- Základnej školy Andreja Radlinského na Školskej ulici 694 v Kútoch,
- Základnej umeleckej školy na Školskej ulici 694 v Kútoch,
- Centra voľného času KamaRád na Nám. Radlinského 981 v Kútoch
- školského klubu detí pri základnej škole, - školskej jedálne pri materskej škole,
- školskej jedálne pri základnej škole.
2. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a podmienok jeho úhrady.

§2
Materská škola
1. Vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.
2. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje mesačne vo výške:
a) na dieťa, ktoré dovŕšilo vek 3 rokov: 15,- EUR
b) na dieťa, ktoré nedovŕšilo vek 3 rokov: 30,- EUR, a to vrátane mesiaca, v ktorom dieťa
dovŕšilo vek 3 rokov.
3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré ma 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) s odloženou povinnosťou dochádzky do základnej školy,
e) dieťa s dodatočne odloženou povinnosťou dochádzky do základnej školy.
4. Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza príspevok v materskej škole za dieťa,
ktoré:
a) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
b) nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v
týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku, ktorú určí
riaditeľ materskej školy.
5. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca,
bezhotovostnou platbou na účet materskej školy.

§3
Základná umelecká škola
1. Platiteľom čiastočnej úhrady nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole je
zákonný zástupca žiaka základnej školy alebo strednej školy alebo plnoletý žiak strednej školy
alebo dospelá osoba pri štúdiu pre dospelých.
2. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na základnej umeleckej
škole je mesačne:
a) v prípade započítania žiaka do zberu údajov o základnej umeleckej škole:
- skupinová výučba - prípravné štúdium:
4,- EUR
- individuálna výučba - prípravné štúdium:
4,- EUR
- skupinová výučba - základné štúdium:
6,- EUR
- individuálna výučba - základné štúdium:
8,- EUR
rozšírené vyučovanie o druhý hlavný predmet
- skupinová výučba - prípravné štúdium:
- individuálna výučba - prípravné štúdium:
- skupinová výučba - základné štúdium:
- individuálna výučba - základné štúdium:

4,- EUR
4,- EUR
6,- EUR
8,- EUR

rozšírené vyučovanie o tretí hlavný predmet
- skupinová výučba - prípravné štúdium:
- individuálna výučba - prípravné štúdium:
- skupinová výučba - základné štúdium:
- individuálna výučba - základné štúdium:

4,- EUR
4,- EUR
6,- EUR
8,- EUR

Voliteľný predmet – základné štúdium I., II. stupňa

4,- EUR

b) v prípade nezapočítania do zberu údajov o základnej umeleckej škole:
- skupinová výučba - prípravné aj základné štúdium:
10,- EUR
- individuálna výučba - prípravné aj základné štúdium: 20,- EUR

c) štúdium pre dospelých do 25 rokov:
- skupinová výučba:
- individuálna výučba:

8,- EUR
10,- EUR

d) štúdium pre dospelých nad 25 rokov:
- skupinová výučba:
10,- EUR
- individuálna výučba:
15,- EUR
3. Platitiľ je povinný uhradiť finančný príspevok za mesiace september až december vždy
najneskôr do 31. októbra a finančný príspevok za mesiace január až jún vždy najneskôr do 28.
februára bezhotovostnou platbou na účet základnej umeleckej školy.
4. Riaditeľ základnej umeleckej školy môže v odôvodnených prípadoch schváliť úhradu
príspevku formou mesačných platieb vždy do 10. dňa predchádzajúceho kalendárneho
mesiaca.
5. Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku,
ak plnoletý žiak alebo 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 osobitného predpisu.
§4
Centrum voľného času
1. Činnosť centra voľného času sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.
2. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v centre voľného času
je mesačne:
a) v prípade dieťaťa vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území obce alebo s
trvalým pobytom v inej obci, ak táto obec poskytne obci Kúty finančné prostriedky na
vzdelávanie dieťaťa:
- v prípade odovzdania vzdelávacieho poukazu:
0,- EUR
- v prípade neodovzdania vzdelávacieho poukazu:
4,- EUR
b) v prípade dieťaťa vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v inej obci, ak táto obec
neposkytne obci Kúty finančné prostriedky na vzdelávanie dieťaťa:
- v prípade odovzdania vzdelávacieho poukazu:
0,- EUR
- v prípade neodovzdania vzdelávacieho poukazu:
8,- EUR
c) v prípade dieťaťa do 5 rokov:

2,- EUR

d) v prípade dieťaťa od 15 do 18 rokov:
- v prípade odovzdania vzdelávacieho poukazu:
- v prípade neodovzdania vzdelávacieho poukazu:

0,- EUR
4,- EUR

e) v prípade osoby od 18 do 30 rokov:

10,- EUR

f) v prípade osoby staršej ako 30 rokov:

15,- EUR

3. Platiteľ je povinný uhradiť finančný príspevok za mesiace september až december vždy
najneskôr do 30. septembra a finančný príspevok za mesiace január až jún vždy najneskôr do
31. januára bezhotovostnou platbou na účet centra voľného času.
4. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času organizovanou
nepravidelne (napr. exkurzie, výlety, súťaže, tábory, odborné alebo športové sústredenia)
prispieva platiteľ osobitne.
5. Zriaďovateľ centra voľného času môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak
plnoletá osoba alebo zákonný zástupca neplnoletého dieťaťa o to písomne požiada a predloží
doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi podľa osobitného predpisu.
§5
Školský klub detí
1. Činnosť školského klubu detí sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.
2. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí je 10,- EUR za
jedného žiaka mesačne.
3. Príspevok sa uhrádza bezhotovostnou platbou na účet školského klubu detí nasledovne: príspevok za mesiace september - december vo výške 40,- EUR je platiteľ povinný uhradiť
najneskôr do 31. októbra,
príspevok za mesiace január - marec vo výške 30,- EUR je platiteľ povinný uhradiť
najneskôr do konca februára,
príspevok za mesiace apríl - jún vo výške 30,- EUR je platiteľ povinný uhradiť
najneskôr do konca mája.
4. Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak
zákonný zástupca 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 osobitného predpisu.

§6
Školská jedáleň
1. Školská jedáleň pri materskej škole a školská jedáleň pri základnej škole poskytuje
stravovanie deťom alebo žiakom, zamestnancom škôl a školských zariadení a iným fyzickým
osobám za čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami (odporúčané výživové dávky) a za úhradu
režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov.
2. Obec určuje výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni pri materskej škole a v školskej
jedálni pri základnej škole na stravníka a jedlo v čase ich pobytu v škole (za jednu osobu
denne) v treťom finančnom pásme nasledovne: a) školská jedáleň pri materskej škole
- stravníci od 2 do 6 rokov:
1,54 EUR
- stravníci - zamestnanci:
1,41 EUR

b) školská jedáleň pri základnej škole
- stravníci od 6 do 11 rokov:
- stravníci od 11 do 15 rokov:
- stravníci - zamestnanci, iné fyzické osoby:

1,21 EUR
1,30 EUR
1,41 EUR

c) režijné náklady na výrobu, výdaj jedál a nápojov mesačne:
- stravníci od 2 do 15 rokov:
- stravníci - zamestnanci, iné fyzické osoby:

0,30 EUR / obed
1,00 EUR / obed

3. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, zamestnanec alebo iná fyzická osoba uhrádza výšku
finančného príspevku na stravovanie určenú týmto všeobecne záväzným nariadením podľa
vekových kategórií stravníkov po zohľadnení štátneho príspevku spolu s režijnými nákladmi
mesačne vopred najneskôr do 10. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca
bezhotovostnou platbou na účet školskej jedálne.
4. Neúčasť na stravovaní v školskej jedálni je možné nahlásiť v prípade školskej jedálne pri
materskej škole do 16:30 hod. predchádzajúceho dňa a v prípade školskej jedálne pri
základnej škole do 14:00 hod. predchádzajúceho dňa telefonicky, písomne alebo
elektronickou poštou vedúcej príslušnej školskej jedálne.
5. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný najneskôr do 31. augusta zložiť na účet
školskej jedálne vratnú zálohu vo výške 20,- EUR bezhotovostnou platbou na účet školskej
jedálne. Školská jedáleň zálohu vráti na účet zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka po
zohľadnení nákladov spojených s neúčasťou na stravovaní.

§7
Záverečné ustanovenia
1. Účinnosťou tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zároveň ruší všeobecne záväzné
nariadenie č. 3/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť základnej umeleckej školy, o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok
úhrady v školskej jedálni.
2. Obecné zastupiteľstvo obce Kúty sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa
22.07.2019 uznesením č. 5/2019 -D.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.09.2019.

V Kútoch, dňa 22.07.2019

Ing. Branislav Vávra
starosta obce

Vyvesené: 24.07.2019

