
  

 

 

Dodatok č. 6 

k 

Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kysak 
č. 4/2009 

 
o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základnej škole  a školskom 

zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Kysak. 

Návrh vyvesený na úradnej tabuli:      29.11.2021 

Prerokované OZ v Kysaku dňa:     14.12.2021 

Počet pripomienok uplatnených k návrhu nariadenia:   0  

Počet prítomných poslancov na zasadnutí:      5 

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 vyvesený na  úradnej tabuli:   15.12.2021 

Zvesené z  úradnej tabule:         30.12.2021 

Účinnosť od:         1.1.2022 

 
Zmenené body VZN: 

§ 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 

ostatní 
0,38 € 0,90 € 0,26 € 1,54 € 

predškoláci 

b/ 

Základná škola Obed Úhrada 

Stravníci 6 – 11 rokov I. stupeň 1,21  € 1,21  € 

Stravníci 11 – 15 rokov II. stupeň 1,30  € 1,30 € 

c/ 

Dospelí stravníci - zamestnanci 
ZŠ, MŠ a dôchodcovia 

Obed - suroviny Jedáleň - réžia        Úhrada 

1,41 € 1,44 €          2,85 € 

2. Nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov sa riadi 3. pásmom určeným 
Ministerstvom školstva podľa §140, ods. (13) zákona č. 245/2008 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2019.  

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



  

4.  V súlade s ods. 10 § 140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní príspevok na režijné 
náklady je určený na nákup materiálno-technického vybavenia školskej jedálne vrátane opráv a 
údržby zariadenia, tiež na výdavky spojené so zabezpečením hygieny a kultúry stolovania.  
Príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca dieťaťa/žiaka a dospelý vo výške:  
4 € / mesiac v MŠ  
4 € / mesiac v ZŠ  
4 € / mesiac dospelí stravníci 

 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento Dodatok č. 6 k VZN č. 4/2009 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Kysaku dňa 

14.12.2021. 
2. Tento Dodatok ruší dodatok č. 4 k VZN č. 4/2009. 
3. Tento Dodatok nadobúda účinnosť od 1.1.2022  

 

V Kysaku, 15.12.2021       Ing. Ľubomír Krajňák 

      starosta obce 
                  


