Mesto Turzovka v súlade s ustanovením § 6, ods.1 zákona č.369/1990 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

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.2/2022
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Turzovka.
Čl. 1
Účel, predmet a pôsobnosť
1) Predmetom všeobecne záväzného nariadenia je úprava práv a povinností rodičov alebo inej
fyzickej osoby než rodiča, ktorej bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do
pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“),
navštevuje Základnú školu , Školský klub detí , Materskú školu, Základnú umeleckú školu,
Školskú jedáleň ZŠ, Školskú jedáleň MŠ alebo Centrum voľného času - zriadené mestom
Turzovka ako organizačné zložky a súčasti Spojenej školy, Stred 305, 023 54 Turzovka.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie je záväzné pre všetkých
a) zákonných zástupcov, ktorí majú dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do
pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, navštevujúce Základnú školu,
Školský klub detí , Školskú jedáleň ZŠ a Školskú jedáleň MŠ, Materskú školu,
Základnú umeleckú školu, Centrum voľného času ako organizačných zložiek a súčastí
Spojenej školy Turzovka – v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Turzovka.
b) dospelých stravníkov stravujúcich sa v organizačných súčastiach SŠ Turzovka Školskej jedálni ZŠ a v Školskej jedálni MŠ.
Čl. 2
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole
Časť A/
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
za pobyt dieťaťa v Materskej škole.
1) Na základe návrhu riaditeľa Spojenej školy Turzovka, rozpočtovej organizácie mesta
Turzovka, v súlade s ustanovením § 28, ods. 5 školského zákona, mesto Turzovka určuje
výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej
škole, org. zložke Spojenej školy, Stred 305, 023 54 Turzovka takto:
- 20 € mesačne,
- 25 € mesačne počas letných prázdnin školského roka.
Časť B/
Oslobodenie od uhrádzania mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
za pobyt dieťaťa v materskej škole.

1) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
zákonný zástupca dieťaťa zo zákona neuhrádza za dieťa :
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi *1,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
2) Príspevok v Materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za
dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo 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; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
určeného príspevku.
3) Zriaďovateľ môže splnomocniť riaditeľa Spojenej školy Turzovky, aby rozhodol o znížení
alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak
o to písomne požiada počas trvania ,,mimoriadnej situácie".
Čl. 3
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v Školskej jedálni MŠ
a podmienky úhrady príspevku
1) Mesto Turzovka v súlade s ustanovením § 140, ods. 9 školského zákona určuje výšku
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Školskej jedálni MŠ, org. súčasti Spojenej
školy, Stred 305, 023 54 Turzovka, 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 NR SR 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 stanovené MŠVVaŠ SR s účinnosťou od l.9.2019 sú v rozpätí
finančných pásiem 1. - 3. Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na
jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. Na základe návrhu riaditeľa SŠ mesto
Turzovka určuje nasledovné finančné pásma:
Školská jedáleň MŠ
Príspevok na nákup potravín na jeden deň pre dieťa materskej školy od 2 do 6 rokov
(3.pásmo) je:
a) desiata .................... 0,38 €
b) obed .................... 0,90 €
spolu 1,54 €/deň
c) olovrant ...................0,26 €
Zamestnanci MŠ (3. pásmo, stravníci 15-19 rokov) -1,41 €/obed

2) Výška príspevku na režijné náklady pre deti v MŠ je v sume 5 €/mesiac (u predškolákov
7 €/mesiac) bez ohľadu na to, 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 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 + 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 *1, uhradí zákonný zástupca dieťaťa.
4) Rozhodnutie o výške úhrady nákladov na nákup potravín, podľa vekových kategórií
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a finančných pásiem určujúcich
rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a
výšku režijných nákladov pre zamestnancov školy alebo školských zariadení a iných
dospelých osôb, ktoré sa stravujú v školskej jedálni, zverejní riaditeľ školy v súlade s
ustanovením § 5, ods. 3 písm. j) zákona Č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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 ZŠ, org. súčasti Spojenej školy, Stred 305,
023 54 Turzovka, 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 stanovené MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 1.9.2019 sú v rozpätí
finančných pásiem 1. - 3. Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na
jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. Na základe návrhu riaditeľa SŠ mesto
Turzovka určuje nasledovné finančné pásma:
Školská jedáleň ZŠ
Príspevok na nákup potravín na jeden deň pre dieťa základnej školy (3.pásmo) je:
a) obedy žiakov 6 - 11 rokov .......... l,21 €
b/ obedy žiakov 11- 15 rokov ......... l,30 €
Zamestnanci ZŠ a cudzí stravníci (3. pásmo, stravníci od 15 - 19 rokov) - 1,41 €.
2) 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 ZŠ 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 + réžia pre dieťa Základnej 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 *1, uhradí zákonný zástupca dieťaťa.
4) Rozhodnutie o výške úhrady nákladov na nákup potravín, podľa vekových kategórií
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a finančných pásiem určujúcich
rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a
výšku režijných nákladov pre zamestnancov školy alebo školských zariadení a iných
dospelých osôb, ktoré sa stravujú v školskej jedálni, zverejní riaditeľ školy v súlade s
ustanovením § 5, ods. 3 písm. j) zákona Č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čl. 5
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej umeleckej škole
a podmienky úhrady príspevku
1) Na základe návrhu riaditeľa Spojenej školy Turzovka, mesto Turzovka v súlade
s ustanovením § 49 ods. 4 školského zákona určuje výšku mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole, org. zložke
Spojenej školy, Stred 305, 023 54 Turzovka, nasledovne :
a) v prípravnom štúdiu v skupinovom vyučovaní
4 € mesačne, t. j. 20 € polročne,
b) v prípravnom štúdiu v individuálnom vyučovaní
6 € mesačne, t. j. 30 € polročne,
c) v základnom štúdiu v individuálnom vyučovaní hlavného predmetu
8 € mesačne, t. j. 40 € polročne,
d) v základnom štúdiu v individuálnom vyučovaní ďalšieho predmetu
20 € mesačne, t. j. 100 € polročne,
e) v skupinovom vyučovaní hlavného predmetu vo výtvarnom a literárno-dramatickom
odbore
6 € mesačne, t. j. 30 € polročne,
f)

v skupinovom vyučovaní hlavného predmetu v tanečnom odbore
6 € mesačne, t. j. 30 € polročne,

g) v štúdiu pre dospelých v individuálnom vyučovaní
20 € mesačne, t. j. 100 € polročne,
h) v štúdiu pre dospelých v skupinovom vyučovaní
10 € mesačne, t. j. 50 € polročne,
pre žiakov, ktorí majú vlastný príjem. Žiaci, ktorí vlastný príjem nemajú, platia
príspevok podľa písmena e.
2) V súlade s ustanovením § 49, ods. 5 školského zákona sa príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnosťou ZUŠ neuhrádza, ak o to zákonný zástupca neplnoletého

žiaka alebo plnoletý žiak písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje
pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. Odpustenie príspevku podľa prvej
vety sa vzťahuje iba na štúdium jedného umeleckého odboru.
3) Zriaďovateľ môže splnomocniť riaditeľa Spojenej školy Turzovky, aby rozhodol o znížení
alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak
o to písomne požiada počas trvania ,,mimoriadnej situácie".
Čl. 6
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v Centre voľného času
a podmienky úhrady príspevku
1) Na základe návrhu riaditeľa Spojenej školy Turzovka mesto Turzovka v súlade s
ustanovením § 116, ods.6 školského zákona určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnosťou CVČ, org. súčasti Spojenej školy, Stred 305, 023 54
Turzovka, na školský rok nasledovne :
a) Zákonný zástupca dieťaťa od 5 do 18 rokov s trvalým pobytom na území mesta
Turzovka prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ sumou
20 € ročne,
b) Zákonný zástupca dieťaťa od 5 do 18 rokov s trvalým pobytom mimo územia mesta
Turzovka prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ sumou
40 € ročne (žiaci SŠ 20 € ročne),
c) Dospelá osoba prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ
sumou 30 € ročne,
d) Zákonný zástupca dieťaťa do 5 rokov s trvalým pobytom na území mesta Turzovka
prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ sumou 20 € ročne,
e) Zákonný zástupca dieťaťa do 5 rokov s trvalým pobytom mimo územia mesta
Turzovka prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ sumou
40 € ročne (žiaci SŠ 20 € ročne),
f) Zákonný zástupca dieťaťa do 18 rokov v Klube CVČ prispieva na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnosťou CVČ sumou 5 € ročne,
g) Výška poplatku na mestské tábory – podľa výdavkov potrebných na zabezpečenie
fungovania tábora,
h) Vzdelávacie a záujmové kurzy pre mládež a dospelých sa uhrádzajú sumou od 20 € do
100 € podľa charakteru, náročnosti a trvania daného kurzu. Na určenie presnej sumy
sa splnomocňuje riaditeľ vydaním platného cenníka.
2) V súlade s ustanovením § 116, ods. 4 školského zákona sa príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnosťou ŠKD neuhrádza, ak o to zákonný zástupca neplnoletého
žiaka alebo plnoletý žiak písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje
pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
3) Zriaďovateľ môže splnomocniť riaditeľa Spojenej školy Turzovky, aby rozhodol o znížení
alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak
o to písomne požiada počas trvania ,,mimoriadnej situácie".
Čl. 7
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v Školskom klube detí Základnej školy
a podmienky úhrady príspevku

1) Na základe návrhu riaditeľa Spojenej školy Turzovka, mesto Turzovka v súlade
s ustanovením § 114, ods. 6 školského zákona určuje výšku mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD, org. súčasti Spojenej školy, Stred
305, 023 54 Turzovka, v sume 10 € mesačne za každé dieťa navštevujúce ŠKD.
2) V súlade s ustanovením § 114, ods. 4 školského zákona sa príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnosťou ŠKD neuhrádza, ak o to zákonný zástupca písomne požiada
a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného
predpisu.
3) Zriaďovateľ môže splnomocniť riaditeľa Spojenej školy Turzovky, aby rozhodol o znížení
alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada
počas trvania ,,mimoriadnej situácie".
Čl. 8
Právoplatnosť a účinnosť
1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Turzovka bolo
schválené Mestským zastupiteľstvom v Turzovke dňa 12.05.2022 a nadobúda právoplatnosť
pätnástym dňom od jeho schválenia , účinnosť od 01.06.2022.
2) Týmto sa ruší VZN č.1/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Turzovka zo dňa 22.2.2017
vrátane novelizácií č.1/2018 zo dňa 27.06.2018, č.2/2019 zo dňa 21.02.2019, č. 3/2019
z 25.06.2019, č. 4/2020 zo dňa 16.07.2020.

JUDr. Ľubomír GOLIS,
primátor mesta

Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*1 podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/599/20111215.html

