V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E O B C E Horné Turovce
č. 1/2018
o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy a školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Horné Turovce
Obec Horné Turovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších právnych predpisov a ustanoveniami §28 ods. 5, a § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov “) v y d á v a Všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) o určení výšky príspevku na
činnosť materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Horné Turovce.

§1
Úvodné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Horných Turovciach podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
z a v á d z a príspevky zákonných zástupcov detí a iných osôb za pobyt v materskej škole ako i za ich
stravovanie.
2. Všeobecne záväzné nariadenie sa vydáva pre materskú školu, ktorého zriaďovateľom je obec Horné
Turovce: Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Horné Turovce 109, 935 81
Horné Turovce – Felsőtúr a pre školskú jedáleň s prevádzkou Horné Turovce 109.
3. Príspevok je úhrada zákonného zástupcu:
a) za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.
4) Výška príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa a činnosť v materskej škole sa určuje na
mesiac a školský rok. Pri výpočte výšky príspevku od 1. 9. do 31. 7, sa neprihliada na kalendárne dni
neprítomnosti dieťaťa, štátne sviatky, školské voľná a školské prázdniny.
5) Výška príspevku zákonného zástupcu za stravovanie dieťaťa je určená na deň. Pri vyúčtovaní úhrady
sa počet prihlásených dní na stravu násobí sadzbou príspevku.
§2
Výška príspevku v materských školách
1) V zmysle § 28 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou
prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy sumou 5 € mesačne na
jedno dieťa.
2) V zmysle § 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov príspevok v materskej
škole sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 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.
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3) Splnenie podmienok rozhodujúcich pre určenie výšky príspevku je povinný preukázať zákonný
zástupca dieťaťa pri podaní prihlášky do materskej školy a aktualizovať pri nástupe do materskej školy.
4) V prípade zmeny okolností, na základe ktorých bola určená výška príspevku, je zákonný zástupca
dieťaťa povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť riaditeľovi materskej školy. Pre zmenu
výšky príspevku je rozhodujúci dátum, kedy prišlo k zmene okolností ovplyvňujúcich jej výšku. Výška
príspevku sa zmení od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po dni, kedy zmena nastala. Zníženie výšky
príspevku však nie je možné priznať spätne.
§3
Výška príspevku v školskej jedálni
1) So súhlasom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Leviciach môže školská jedáleň Horné
Turovce 109 poskytovať stravu deťom, žiakom a zamestnancom obce ako i iným fyzickým osobám.
2) Veľkosť porcie jedla je daná vekovou kategóriou stravníka podľa zákonných výživových dávok,
materiálno – spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov
vydaných ministerstvom školstva a s možnosťou využitia receptúr charakteristických pre príslušnú
územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín,
ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka.
3) Veľkosť porcie dospelej osoby, t.j.: zamestnanca školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Horné Turovce ako i veľkosť porcie iného stravníka je zhodná s normou žiaka II. stupňa základnej
školy. Školská jedáleň neposkytuje stravu v reštauračných normách.
4) V zmysle § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov
vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané
výživové dávky a prevádzkovú réžiu nasledovne:
a) deti materskej školy
- desiata (potraviny)
- obed (potraviny)
- olovrant (potraviny)
- desiata, obed a olovrant (potraviny)

0,26 € / desiata
0,64 € / obed
0,22 € / olovrant
1,12 € / desiata, obed, olovrant

5) V zmysle § 140 zákona č. 245/2008 Z.z. prispieva dospelá osoba na úplnú úhradu nákladov vo výške
nákladov na nákup potravín a réžie:
a) zamestnanec obce
- obed (potraviny)
1,12 € / obed
b) iní cudzí stravník
- obed (1,12 € potraviny, 0,38 € réžia)

1,50 € / obed
§4
Platenie príspevku

1. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenej obcou je zákonný zástupca
povinný uhradiť príslušnej materskej škole vopred a to do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
2. Platenie príspevku za stravovanie dieťaťa (príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov) platí zákonný zástupca, dospelý a iný
stravník za seba do 30. dňa v mesiaci vopred na nasledujúci mesiac.
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4. Vyúčtovanie a spôsob platenia upraví vedúca školskej jedálne interným predpisom. Interný predpis
musí byť riadne zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci budovy školskej jedálne a výdajnej
školskej jedálne.
§5
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Horných Turovciach
na 24. zasadnutí dňa 20.08.2018.
2. Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 01.10.2018.
3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Horné Turovce č. 1/2018 o určení výšky
príspevku na činnosť materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Horné
Turovce sa zrušuje VZN č. 2/2015 o výške príspevku v materskej škole a v zariadení školského
stravovania schválené dňa 17.08.2015.

........................................................
Peter Varga
starosta obce

Návrh VZN bol na pripomienkovanie zverejnený na úradnej tabuli a na www.horneturovce.sk:
Vyvesené dňa: 04.08.2018
Zvesené dňa: 20.8.2018
VZN schválené dňa: 20.8.2018
Po schválení Obecným zastupiteľstvom bolo schválené VZN zverejnené na úradnej tabuli a
www.horneturovce.sk:
Vyvesené dňa: 23.8.2018
Zvesené dňa: 15.9.2018
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