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Obec Falkušovce podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 115 ods. 5, § 116
ods.6, § 140 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov 

v y d á v a

    všeobecné záväzné nariadenie
č. 02/2022

 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU
OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ ZA POBYT V MATERSKEJ

ŠKOLE
a na

ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV A PODMIENOK ÚHRADY
V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

 na ktorom sa podľa §6 ods.1 a ustanovení § 11 ods. 4 písm. g zákona č. 369/1990 Zb. zákona
o Obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov  uznieslo  Obecné  zastupiteľstvo  vo
Falkušovciach.

ODDIEL I.

Účelom  tohto  Všeobecného  záväzného  nariadenie  (ďalej  len  VZN)  je  určenie  výšky
príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v jednotlivých druhoch škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Falkušovce od zákonných zástupcov detí.

 1.ČASŤ: - Príspevky v materskej škole (ďalej len MŠ) od zákonných zástupcov detí,

 2.ČASŤ : - Príspevky v školskej jedálni (ďalej len ŠJ ):
a.) príspevky v ŠJ od zákonných zástupcov detí  MŠ a dospelých stravníkov- 
zamestnancov obce Falkušovce s pracovným zaradením v materskej škole.
b.) príspevky v ŠJ od zákonných zástupcov detí  – za deti v hmotnej núdzi.
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1.ČASŤ

V súlade s odsekom 3 § 28 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský
zákon) vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu. 
Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca dieťaťa na
čiastočnú úhradu nákladov mesačne na jedno dieťa 5,00 €.

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa,
a.) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b.) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ 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.) ktoré  má  prerušenú  dochádzku  do  MŠ  na  viac  ako  30  po  sebe  nasledujúcich

kalendárnych  dní  z dôvodu  choroby  alebo  rodinných  dôvodov  preukázateľným
spôsobom  (  vopred  zaplatený  príspevok  sa  v prípade  potreby  rieši  kompenzáciou
v nasledujúcom mesiaci).

2.ČASŤ

V súlade s ods. 9 § 140 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní ( školský zákon)
činnosť v školskej jedálni sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.

A.) Na  čiastočnú  úhradu  nákladov  spojených  s činnosťou  v školskej  jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Falkušovce na jedno dieťa:

1.) detský stravník v MŠ – celodenná strava: výška stravného limitu sa stanovuje 1,70 €
z toho : desiata: 0,40 €

  obed: 1,00 €
 olovrant: 0,30 €

spolu: 1,70 €

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca  dieťaťa/žiaka  je určený vo výške nákladov na
nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky ( ods.10 § 140 zákona).
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2.) dospelý  stravník  -  zamestnanci  obce  Falkušovce  s  pracovným  zaradením  v
materskej škole.:            
 hodnota stravného limitu:       1,70 €
                                    réžia:                                                                              2,07 €
                                                                      ________________________________

                                              spolu dospelý stravník:      3,77 €

z toho uhrádza: 
                          zamestnávateľ hradí 55 %:                 2,07 € 
                          zamestnanec hradí:     45 %      1,20 €
                          zo SF zamestnávateľa:                        0,50 €
                           ___________________________________
                             spolu:                                               3,77 €

B.)  Úhrada  nákladov  na  potraviny  pri  deťoch/žiakoch   v hmotnej  núdzi sa  upravuje
následovne:

- za dieťa/žiaka v MŠ : uhrádza: 1,30 €  ÚPSVaR
                                     uhrádza : 0,07 €   rodič
                               ___________________________
                                     spolu:      1,37 €

Príspevok za stravu od rodičov sa uhrádzajú do 10. dňa príslušného mesiaca. 

ODDIEL II.

1. Toto VZN schválilo  Obecné zastupiteľstvo vo Falkušovciach  dňa …......................
a bolo schválené uznesením č. ….......................

2. VZN číslo 02/2022 nadobúda účinnosť 01.01.2023.

3. Účinnosťou tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2019 schválené obecným zastupiteľstvom
uznesením č. 53/2019 zo dňa 16.08.2019.

...............................................
                                                                                           Michal Bodnár

                                                                                              starosta obce Falkušovce
Falkušovce, 18.11.2022
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