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Dôvodová správa            
K  návrhu všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v škole a školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Kysak 
________________________________________________________________________________ 
  
 Predpokladaný návrh predstavuje všeobecne záväzné nariadenie pre určovanie výšky 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je 
obec Kysak. Dôvodom predloženia návrhu predmetného všeobecne záväzného nariadenia obce 
Kysak je skutočnosť, že Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 22. mája 2008 zákon č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „školský zákon“), ktorý nadobudol účinnosť 01.09.2008. Školský zákon stanovuje vo 
svojom znení, § 114, § 140, zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  že 
výšku príspevku v jednotlivých školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec, 
určí zriaďovateľ všeobecne záväzným zariadením. Uhrádza ho zákonný zástupca dieťaťa alebo 
žiaka. 
 
 Predpokladaný návrh všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) o určení výšky 
príspevku v škole a školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Kysak je formálne členený 
do troch častí. 
 

Prvá časť – Základné ustanovenia – obsahuje dva paragrafy pričom paragraf 1 
vymedzuje predmet a účel VZN a paragraf 2 vymedzuje jednotlivé druhy príspevkov. 
 

Druhá časť – Príspevky v škole a školskom zariadení – sa člení na dva diely. Každý diel 
sa podrobne venuje jednotlivým príspevkom v škole a školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom 
je obec Kysak. 
 

Prvý diel – Príspevok na činnosť školského klubu detí – v paragrafe 3 určuje výšku 
mesačného príspevku pre zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s 
činnosťou školského klubu detí a stanovuje splatnosť príspevku na daný mesiac. 
VZN v paragrafe 4 stanovuje výnimku, kedy zákonný zástupca žiaka po splnení stanovených 
podmienok predmetný príspevok neplatí. 
 
 Druhý diel  – Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni – v paragrafe 5 
definuje, komu poskytuje stravovanie školská jedáleň. V paragrafe 6 určuje výšku príspevku vo 
výške  nákladov na nákup potravín v závislosti od toho, či sa jedná o stravníkov materskej školy, 
stravníkov základnej školy a dospelých stravníkov. V uvedenom paragrafe je stanovená aj splatnosť 
úhrady mesačného príspevku. 
 
 Školský zákon pri jednotlivých druhoch škôl a školských zariadeniach stanovuje, že 
zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca 
neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak 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. Dôvodom je skutočnosť, aby nedostatok finančných prostriedkov nebol prekážkou pre 
dieťa resp. žiaka navštevovať školské zariadenia alebo jednotlivé druhy škôl. 
 
 Pokiaľ ide o stanovenie výšky jednotlivých príspevkov, tieto sú navrhované v súlade so 
školským zákonom, ktorý stanovil maximálnu výšku príspevku s prihliadnutím na regionálne 
podmienky a sociálnu skladbu obyvateľstva. Maximálne výšky príspevkov stanovené školským 
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zákonom sú takéto: 
pre dieťa v materskej škole, neplnoletého žiaka v základnej umeleckej škole, žiaka v školskom 
klube detí, žiaka v školskom stredisku záujmovej činnosti, neplnoletého žiaka v centre voľného 
času najviac 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa. Výška životného minima 
v zmysle zákona č. 252/2009 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov pre jedno nezaopatrené dieťa je 84,52 € /2.546,-- Sk/ a 15 % z tejto 
sumy je 12,68 €. /381.9 Sk/  
 
 Pri stanovení výšky príspevku sme vychádzali z našich potrieb a príspevkov na okolitých 
školách s prihliadnutím na zvýšenie životného minima, ako aj na vyššie náklady na prevádzku 
v škole  a školskom  zariadení. Prihliadalo sa aj na náročnosť a druh štúdia, na regionálne 
podmienky a sociálnu skladbu obyvateľstva. 
  VZN umožňuje odpustenie platenia príspevku v prípade, ak je zákonný zástupca žiaka 
poberateľom dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 
 
 
  Tretia časť – Záverečné ustanovenia – stanovuje účinnosť schváleného VZN. 
 
 
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. …... 
o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základnej škole  a školskom zariadení, 
ktorých zriaďovateľom je obec Kysak 
 
 

PRVÁ ČASŤ 
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 zariadení 
 
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 
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DRUHÁ ČASŤ 

PRVÝ ODIEL 
PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ 
 
§ 3 
 
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný 
zástupca žiaka mesačne sumou v rozpätí 1,65 € /50,-- Sk/  až  6,63€ /200,-- Sk/ 
 
Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 
 
§ 4 
 
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. 
 
 
DRUHÝ ODIEL 
PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNU ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLSKEJ 
JEDÁLNI 
 
§ 5 
 
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 
 
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€ 
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c/ 
Dospelí stravníci Obed Úhrada 

 0,996€ 0,996€ 
 
 
V prípade, že ceny potravín porastú, posunú sa platby do vyššieho finančného pásma. 
 
Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 
 
 

TRETIA ČASŤ 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 
 
§ 7 
 
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  u z n i e s l o obecne zastupiteľstvo v Kysaku dňa …...... 2009 uznesením číslo 
......./2009. 
 
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 ….........2009 a zvesené dňa …...........2009. 
 
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 …..........2009.  
 
Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom a osobitnými predpismi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                             Mgr. Ondrej Krišanda 
                                             

                                                                                                                   riaditeľ školy  
                  


