Mesto Turzovka v súlade s ustanovením § 6, ods.1 zákona č.36911990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len školský zákon)
vydáva
Novelizácie č. 2 12019
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č.1I2017
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Turzovka.

Ruší sa pôvodný text v čl.2 ods.l v časti A a nahrádza sa textom, ktorý znie nasledovne:
Čl. 2
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole
Čast' AI
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
za pobyt dieťaťa v Materskej škole.
1) Na základe návrhu Materskej školy, rozpočtovej organizácie Mesto Turzovka v súlade
s ustanovením § 28,ods. 5 školského zákona určuje výšku mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole Turzovka v sume
20 € pre dieťa vo veku od 3 do 5 rokov (s účinnosťou od 1.9.2019)
25 € pre dieťa vo veku od 2 do dovŕšenia 3 rokov (s účinnosťou od 1.9.2019)
25 € pre dieťa vo veku do 5 rokov počas letných prázdnin školského roka
(s účinnosťou od 1.7.2019)
Ruší sa pôvodný text v čl.3 ods.2, ods.3 a nahrádza sa textom, ktorý znie nasledovne:
ČI.3
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v Školskej jedálni materskej školy
a podmienky úhrady príspevku
2/)Výška príspevku na režijné náklady pre deti MŠ je v sume 5 €/mesiac bez ohľadu, koľko
dní v mesiaci sa dieťa stravuje. Spôsob platenia a vyúčtovanie upraví vedúca školskej jedálne
interným predpisom, ktorý musí byť zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci budovy
školskej jedálne materskej školy. Pre zamestnancov školy a cudzích stravníkov v ŠJ pri MŠ sa
réžia vypočíta zo skutočných nákladov potrebných na prípravu jedného jedla, ktorú určí riaditeľ
školy.
3) Rozdiel medzi stanoveným finančným pásmom a úhradou vyplývajúcej z dotácie ÚPSVaR
SR ( v súčasnosti 4.pásmo) + réžia pre dieťa Materskej školy, ktorého zákonný zástupca o to
písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi, a
príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (podľa zákona Č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), uhradí zákonný
zástupca dieťaťa.
Ruší sa pôvodný text v čl.4 ods. 1, ods.2 a nahrádza sa textom, ktorý znie nasledovne:
Čl. 4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v Školskej jedálni ZŠ
a podmienky úhrady príspevku

1) Mesto Turzovka v súlade s ustanovením § 140, ods. 9 školského zákona určuje výšku na
čiastočnú úhradu nákladov v Školskej jedálni pri ZŠ nasledovne:
Stanovenie finančných pásiem
nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín

V zmysle zákona Č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný zástupca dieťaťa alebo
žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami určenými
MŠVVaŠ SR. Finančné pásma sú v rozpätí finančných pásiem 1.- V. Finančné pásma určujú
rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podl'a vekových kategórií stravníkov.
Mesto Turzovka určuje nasledovné finančné pásma:
Školská jedáleň pri základnej

škole

Príspevok na nákup potravín najeden deň pre dieťa základnej školy (4.pásmo) je:
al obedy žiakov 1. - 4. ročníka
l,09 €
bl obedy žiakov 5. - 9. ročníka
l,16 €
Zamestnanci ZŠ a cudzí stravníci (4 pásmo, stravníci od 15-18/19 rokov) - 1,26 €.

Výška príspevku na režijné náklady pre žiakov ZŠ je 5 €/mesiac bez ohľadu, koľko dní
v mesiaci sa žiak odstravuje. Spôsob platenia a vyúčtovanie upraví vedúca školskej jedálne
interným predpisom, ktorý musí byť zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci budovy
školskej jedálne základnej školy. Pre zamestnancov školy a cudzích stravníkov v ŠJ pri ZŠ sa
réžia vypočíta zo skutočných nákladov potrebných na prípravu jedného jedla, ktorú určí riaditel'
školy.
2) Rozdiel medzi stanoveným finančným pásmom a úhradou vyplývajúcej z dotácie ÚPSVaR
SR ( v súčasnosti finančné pásmo 4.) + réžia pre každé dieťa navštevujúce ZŠ, ktorého
zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (podl'a zákona Č. 599/2003 Z. z. o
pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov), uhradí zákonný zástupca žiaka.
DopÍňa sa nový článok 10, ktorý znie:
Čl. 10
Právoplatnosť a účinnosť

1) Toto Všeobecne zavazné nariadenie o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovatel'skej pôsobnosti Mesta Turzovka bolo
schválené Mestským zastupitel'stvom v Turzovke dňa 21.02.2019.
2) Novelizácia Č. 2/2019 VZN č.1I20 17 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Turzovka nadobúda
účinnosť od O l.04.20 19.
JUDr. Ľubomír GOLIS, V.r.
primátor mesta

