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Všeobecne záväzné nariadenie 

 Obce Kysak 

 

Číslo 4/2009 
 

 O určení výšky príspevku na čiasto čnú úhradu nákladov v  základnej 
škole  a školskom zariadení, ktorých zria ďovate ľom je obec Kysak, 

 

Prerokované OZ v Kysaku 29.9.2009 , uznesenie číslo 223/2009, počet prítomných poslancov na 
zasadnutí  7. 

 

 

Návrh vyvesený na úradnej tabuli:      14. 9. 2009 

Počet pripomienok uplatnených k návrhu nariadenia:  0 

Prejednané na obecnom zastupiteľstve:      28.9.2009 

Zvesené z  úradnej tabule:       13.10.2009 

 

 

 

 

 

Účinnos ť od:  13.10.2009 
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Obec Kysak na základe § 6 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, § 12 ods. 4 písm. i) Štatútu obce a zákona 
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  vydáva pre územie obce Kysak toto: 
 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kysak č. 4/2009 o určení výšky príspevkov na 

čiasto čnú úhradu nákladov v základnej škole  a školskom za riadení, ktorých 
zriaďovate ľom je obec Kysak. 

 
 

Článok 1.  

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
 

§ 1  
Účel a predmet 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v  základnej škole  a školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je 
obec Kysak. (ďalej len „príspevky v školách a školských zariadeniach“) 

 

§ 2 

Druhy príspevkov v  základnej škole  a školskom zar iadení 

 

Príspevky v základnej škole  a školskom zariadení upravené v tomto nariadení zahŕňajú: 

a) príspevok na činnosť školského klubu detí 

b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 

 

Článok 2.  

PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ 

 

§ 3 

 

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný 
zástupca žiaka mesačne sumou v rozpätí 2 € (60 Sk). 

2. Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

 

§ 4 

 

1. Príspevok v školskom klube detí sa neuhrádza za žiaka, ak zákonný zástupca žiaka o to 
písomne požiada zriaďovateľa a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej 
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 
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Článok 3.  

PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNU ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI 
 

§ 5 
 

1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré 
uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. 

 

§ 6 

1. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup 
potravín podľa vekových kategórií stravníkov je: 

a/ 

Materská škola Desiata Obed Olovrant Úhrada 

 0,232€ 0,564€ 0,199€ 0,995€ 

b/ 

Základná škola Obed Úhrada 

Stravníci 6 – 11 rokov I. stupeň 0,83€ 0,83€ 

Stravníci 12 – 15rokov II. stupeň 0,896€ 0,896€ 

c/ 

Dospelí stravníci Obed Úhrada 

 0,996€ 0,996€ 

2. V prípade, že ceny potravín porastú, posunú sa platby do vyššieho finančného pásma. 

3. Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 
 
 

§ 7 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Kysak o určení výšky príspevkov na čiastočnú 
úhradu nákladov v základnej škole  a školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Kysak    
sa v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov  uznieslo obecne zastupiteľstvo v Kysaku dňa 28.9.2009 
uznesením číslo 223/2009. 

2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kysak  o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu 
nákladov v základnej škole  a školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Kysak  bolo 
vyvesené na pripomienkovanie občanom dňa 14.9.2009 a zvesené dňa 13.10.2009. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Kysak o určení výšky príspevkov na čiastočnú 
úhradu nákladov v základnej škole  a školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Kysak    
nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli t. j. dňom 13.10.2009.  

4. Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom a osobitnými predpismi. 
 

V Kysaku, 13.10.2009 

Ing. Ľubomír Krajňák 

   starosta obce 
                   


