Mestské zastupiteľstv 0\ Turzox ke \ súlade s § 6 a I l. ods . .f písm. g) zákona S IR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení \ znení neskorších predpisov. ~ 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správc \
školstve a školskej samospráv e \ znení neskorších
predpisov.
§ 19 zákona č. 523/200-l Z. z. o
rozpočtov ých prav idlách verejnej správv a o zmene a doplnení niektorých zákonov \ znení neskorších
predpisov a ~ 7 zákona č. 583/200-l Z z. o rozpočto. ých prax idlách územnej samospráv y v znení
neskorších predpisov sa uznieslo na tejto nox clizácii \ šcobccnc záv äzného nariadenia:

Novelizácia č.H1/2019
nariadenia Mesta Turzovka Č. 1/2010
o určení y~·šky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej šlwly a školských zariadení so sídlom na území mesta Turzovka

Všeobecne záväzného

§1
Predmet

úpravy

Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Turzovka č.1/20 IO o určení y~·šky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Turzovka
(ďalej len VZN). ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Turzovke dňa ž-l.februára 2010 v znení
novelizácie č.J /20 II zo dňa 2.3.201 L č.I/20 12 "':0 dňa 9.3.2012. U/2013 zo dňa 6.12.2013. č. 1/2015 zo dňa
11.3.2015. č.2/20 15;:0 dňa 9.12.2015. č.7/2016 zo dňa 14.12.2016. č.8/20 17 zo dňa 13.12.2017. č.9/20 18 zo dňa
28.02.2018 sa touto novelizáciou č.l 0/2019 upravuje nasledovne:
Pno
'l ha c.
• l v ]l Ia t nom zneni sa I'USIa na h raid za P no
'l h ou c.
• 1 y nas Ie dovnorn zncm:

Príloha č.l
l. VZN č.l 12010 o určení ,·~·šk~·dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej šlwly
a školských zariadení so sídlom na území mesta TU17;Oyka .

l.
2.
3.

4.
5.
6.
xFal,turacla
jedál

Určenie dotácie na rol, 2019 na prevádzku a mzdy na žiaka
škôl a šlwlsl,~·ch zariadení y zriad'ovatel'skej pôsobnosti Mesta TUI7;o,·ka.
Výška dotácie od zriaďovatel'a
Subjekt
na rol, 2019
na žiaka/dieťa
podl'a stavu k 15.9.2018
MS
2553.15
185.26
SKD
456.05
ZUS
765.45
Sl ZS*
0.94
1.09
Sl MS*
0.16
jed al sa bude uskutočňovat'
YZdy podl'a skutočného počtu vydaných hlavných a doplnkových

eve

..

.

Výška príspevku na úhradu príspevku na režijné náklady
v školských jedálňach v zriaďovatel'skej pôsobnosti mesta
Mesto Turzovka Y. súlade s ustanovením ~140 .ods. 9. 10 školského zákona Č.245/2008 Z. z. určuje/výšku
príspevku na režijné náklady y školskej jedálni v Materskej škole Turzovka a v školskej jedálni ZŠ Turzovka.
ktorých je zriaďovateľom.
Výška príspevku na režijné náklady pre deti MŠ je v sume 5 ff mesiac. bez ohradu. koľko dní sa dieťa odstravujc.
Vvška príspevku na režijné náklady pre žiakov ZŠ je 5 ti mesiac. bez ohradu na to. koľko ciní sa žiak odstravujc.
Spôsob platenia čl y~ účtovanie uprav Í vedúca školskej jedálne intcmým predpisom. ktorý musí byt. zverejnený na
verejne prístupnom mieste \ rámci budovy Šl
Pre zamestnancov
školv a cudzích stravnikov v Sl sa rUi;l vypočita zo skutočnvch
nákladov potrebných
na
prípravu jedného jedla. ktorú určí riaditeľ školy.
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P n'))o la c. 2 v p:)a t nom zneni sa rusi a na rra id za P rtn o )lOU C. v nas )e d ovnom zneni:
v

Príloha č.2
a mzdy
K VZN Č. 1 /2010 o určení y~'šky dotácie na prevádzku
na žiaka základnej
umeleckej školy a dieťa materskej škol~
a školských zariadení
so sídlom na území mesta nn-LOyka.
Určenie dotácie na rok 2019 na prevádzku a mzdy na žiaka školského zariadenia
(školská jedáleň) Spojenej školy SY. Jozefa internátnej v Turzovke,

Subjekt

Výška dotácie
na žiaka resp. dieťa na rok (v eurách)

SJ Spojenej školy
v Turzovke"
Speciálna MS
"'*Fakturacla

sv

Jozefa

..

jedál sa bude uskutočňovať'

internátnej

.

ndy

.

podľa skutočného

Záverečné
1.

0,83 E/ hlavné jedlo
max. dotácia 4 500 € / rok
5 1OO/dieťa/max. dotácia 41 500 € /rok

.

poctu vydaných jedál

ustanovenia

Novelizácia
č.!O/2019 VZN Č.J/20JO o určení y~šky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadeni so sídlom na území mesta Turzovka bola
schválená Mestským zastupiteľstvom v Turzovke dňa 21.02. J9

2. Novelizácia č.JO/20J9 nadobúda platnosť pätnástvm dňorrrod vvvesenia na úradnej tabuli. t.j

T'vvesené na úradnej tabuli mesta dha .
Zvesené z úradnej tabule mesta di1a :

.1.1. ..~.: ... 2019

