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Všeobecne záväzné nariadenie obce Kuchyňa č. 4/2014  

o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kuchyňa 
 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4, zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 25.11.2014 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 25.11.2014 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 25.11.2014 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 04.12.2014 

Pripomienky zasielať: 

- písomne na adresu: Obec Kuchyňa, Kuchyňa 220, 900 52 Kuchyňa  

- elektronicky na adresu: kuchyna220@stonline.sk 

- faxom na číslo: 034/7785131  

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 05.12.2014  

_________________________________________________________________________ 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

 

Na rokovaní OZ obce dňa: 10.12.2014  

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 11.12.1014  

VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2015  

_________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kuchyni sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 10.12.2014 

uznesením č. 5/2014, toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2015. 

 

Vyvesené: 11.12.2014  

Zvesené: 29.12.2014  



 

  

OBEC  KUCHYŇA 

 
Obec Kuchyňa podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 

podľa § 28 ods. 6, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 115 ods. 5, § 116 ods. 7, § 140 ods. 9, § 141 ods. 5 zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov vydáva toto  

 

 

 

VŠEOBECNE  ZAVÄZNÉ  NARIADENIE  OBCE 

Kuchyňa č. 4/2014 
 

o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kuchyňa 
 

 

Článok 1 

 

Úvodné ustanovenia 

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením obce Kuchyňa sa určuje výška príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obce Kuchyňa. 

 

Článok 2 

 

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

1.  Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na jedno dieťa mesačne 

sumou 13,00 eur (poznámka: maximálna výška príspevku je 15% sumy životného minima pre jedno 

nezaopatrené dieťa, t. j 13 €, podľa osobitného predpisu¹) 

2. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza v hotovosti priamo do pokladne 

školy, alebo bezhotovostným prevodom na účet školy, číslo účtu 3249466002/5600,vedený v banke Prima 

banka, a.s. Malacky, alebo poštovou poukážkou, do 10. dňa  v príslušnom kalendárnom  mesiaci. 

3.  Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa 

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom 

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená 



prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. 

c) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 

d) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o  tom, že je poberateľom dávky 

v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu
1)

, 

e) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu 

 

Článok 3 

 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 

 

 

1.  Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva 

zákonný zástupca mesačne sumou 8,00 eur (poznámka: maximálna výška príspevku je 15% sumy životného 

minima pre jedno nezaopatrené dieťa, t. j 13 €, podľa osobitného predpisu¹) 

2.  Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, zákonný zástupca uhrádza 

v hotovosti priamo do pokladne školy, alebo bezhotovostným prevodom na účet školy, číslo účtu 

3249466002/5600,vedený v banke Prima banka, a.s. Malacky, alebo poštovou poukážkou do desiateho dňa, 

v príslušnom kalendárnom mesiaci. 

. 

Článok 4 

 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 

 

 

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. 

 

2. Obecné zastupiteľstvo v Kuchyni pre všetky školy a školské zariadenie, všetky vekové 

kategórie stravníkov v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kuchyňa určuje výšku príspevku 

zákonného zástupcu na stravovanie v školskej jedálni v 3.finančnom pásme. Finančné pásma určujúce 

rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov určí Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

3. Obecné  zastupiteľstvo v Kuchyni splnomocňuje starostu obce pri zmenách cenových 

relácií v dodávkach potravinových komodít, z ktorých sa strava v zariadeniach školského 

stravovania pripravuje a ktoré zásadným spôsobom zmenia hodnotu stravy, na návrh 

finančnej komisie Obecného  zastupiteľstva v Kuchyni zmeniť finančné pásmo a určiť výšku príspevku 

zákonného zástupcu na stravovanie v školskej jedálni  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kuchyňa. 

 

4.  Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni zákonný zástupca uhrádza bezhotovostným 

prevodom na účet jedálne, číslo účtu 3249468008/5600 vedený v banke Prima banka, a.s. Malacky, alebo 

poštovou poukážkou mesačne vopred. 

                                                           
1)

 §§ 10 - 15 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

1)
 §§ 10 - 15 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

 



Článok 5 

Príspevok na režijné náklady  

1. Zamestnanci uhrádzajú  režijné náklady vo výške 1,00 eur. Starosta obce môže zvýšiť minimálnu výšku 

réžie na základe reálnych nákladov na činnosť školskej jedálne. Úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce. 

2. 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.  

3. Príspevok na režijné náklady vo výške 0,10 eur na jedno hlavné jedlo uhrádza zákonný zástupca dieťaťa 

alebo žiaka mesačne vopred spolu s príspevkom na nákup potravín.    

4. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, ktoré žije v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi 

a pre dieťa z rodiny, kde je príjem najviac vo výške životného minima,  príspevok neuhrádza.
2
) 

Článok 6 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie 

dňa 25.11. 2014 . 

 

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo Obecné  zastupiteľstvo 

v Kuchyni, dňa 10.12.2014  uznesením č. 5/2014. 

 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Kuchyňa dňa 

25.11.2014  a zvesené dňa 29.12.2014 

 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa  01.01.2015 

 

5. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné 

nariadenie obce Kuchyňa  č. 4/2012. 

 

 

 
 

 

 

                  Róbert Bujna 

        starosta 

                                                           
2) § 140 ods. 12  a § 141 ods. 8 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene   a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov.                                                                                                                                                                           3 


