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k Všeobecne záväzné nariadenie obce 
o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a

v školách a školský

 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Vajkovce 
v platnom znení sa uznieslo na dodatku 
o výške príspevku zákonného zástupcu die

a školských zariadeniach zriadené obco

sa uznieslo na vydaní tohto
VZN č.4/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu die

v školách a školských zariadeniach zriadených obcou
 
 V § 2 – Materská škola sa mení
 
1)Obec Vajkovce určuje  v zmysle zákona §28 školského zákona výšku mesa
             a) za pobyt dieťaťa v materskej škole sumou 
             b)za pobyt dieťaťa  v materskej škole, ktoré k
 
V § 3- Školská jedáleň sa mení 

4)Obec Vajkovce určuje v súlade s §140 ods.9 a
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
 
Finančné pásmo č.3 
             a)deti Materskej školy: 1,54 eur/de
                 -desiata     - 0,38eur 
                 -obed        - 0,90eur 
                 -olovrant   -0,26eur 
 
7)Obec Vajkovce určuje v zmysle zákona §140 a §141 zákona 
o výchove a vzdelávaní príspevok zákonného zástupcu na úhradu režijných 
nákladov v školskej jedálni vo výške 4.
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ť ňa 01.10.2022 

 Dodatok č.1  

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vajkovce   č. 4/20
výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov 

školských zariadeniach zriadených obcou Vajkovce

 

stvo obce Vajkovce  na základe ustanovenia  § 6 zákona č
sa uznieslo na dodatku č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v
školských zariadeniach zriadené obcou Vajkovce takto

 
sa uznieslo na vydaní tohto Dodatku č.1 

výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov
školských zariadeniach zriadených obcou Vajkovce 

škola sa mení bod 1) nasledovne: 

zmysle zákona §28 školského zákona výšku mesačného príspevku:
materskej škole sumou – 15.-eur/mesiac 
materskej škole, ktoré k 1.9. nedosiahlo 3roky sumou 

 sa mení bod 4)  a dopĺňa o bod 7) nasledovne: 
 

súlade s §140 ods.9 a 10 školského zákona výšku 
nú úhradu nákladov v školskej jedálni : 

1,54 eur/deň 

zmysle zákona §140 a §141 zákona č.245/2008 Z.z. 
vzdelávaní príspevok zákonného zástupcu na úhradu režijných 

školskej jedálni vo výške 4.-eur mesačne  pre dieťa materskej školy. 

/2019 
žiaka na čiastočnú úhradu nákladov 

Vajkovce 

zákona č. 369/1990 Zb. 
ĺňa VZN č.4/2019 

nú úhradu nákladov v školách 
takto: 

čiastočnú úhradu nákladov 
Vajkovce  

čného príspevku: 

lo 3roky sumou – 25.-eur/mesiac 

a materskej školy.  



V § 4- Platenie príspevku sa mení  nasledovne: 
  
1)Obec Vajkovce určuje príspevok za pobyt dieťaťa v Materskej škole zriadenej obcou je zákonný  
zástupca povinný uhradiť vopred a to do 15.dňa v kalendárnom mesiaci. 
 
2)Obec Vajkovce určuje platenie príspevku za stravu dieťaťa platí zákonný zástupca a dospelý 
stravník za seba vždy prvý deň nasledujúci po mesiaci, za ktorý sa strava uhrádza. Platbu prijíma 
vedúci Školskej jedálne v hotovosti. 

 
Záverečné ustanovenia 

 
 

Tento  Dodatok č.1 k VZN č.4/2019  obce Vajkovce nadobúda účinnosť dňom 01.10.2022. 

 

Vo Vajkovciach , dňa   09.09. 2022  
 

 

 

  Róbert    Č o r b a   
        starosta obce 

 


