Obec TURŇA NAD BODVOU
Obecný úrad v Turni nad Bodvou, Moldavská cesta č. 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou, Slovakia

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2020,
ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Turňa nad Bodvou

Schválené dňa: 4.8.2020,

č. uzn.: 88/2020,

účinné dňa: 1.9.2020.

Obecné zastupiteľstvo v Turni nad Bodvou podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (školský zákon)
a podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 4/2020,
ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Turňa nad Bodvou
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Turňa nad
Bodvou. Pre účely tohto nariadenia školami a školskými zariadeniami sú:
a)
- Elokované pracovisko, Župná cesta 172/10, Turňa nad Bodvou, ako súčasť Základnej školy
s materskou školou (elokované pracovisko pre predprimárne vzdelávanie)
- Elokované pracovisko, Župná cesta 567/12, Turňa nad Bodvou, ako súčasť Základnej školy
s materskou školou (elokované pracovisko pre predprimárne vzdelávanie)
- Školský klub detí, Školská 301/16, Turňa nad Bodvou, ako súčasť Základnej školy
s materskou školou
- Školská jedáleň, Župná cesta 567/12, Turňa nad Bodvou, ako súčasť Základnej školy
s materskou školou
b)
- Školský klub detí, Školská 301/12, Turňa nad Bodvou, ako súčasť Základnej školy
s vyučovacím jazykom maďarským
(2)

Toto nariadenie upravuje nasledovné príspevky v škole a školských zariadeniach:
a) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) príspevok na činnosť školského klubu detí,
c) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.

§2
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole (Elokované pracoviská Župná cesta 172/10 a Župná cesta
567/12) prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne
na jedno dieťa v sume 5,00 €.
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(2)

Príspevok v materskej škole sa 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,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

(3)

Príspevok v materskej škole sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza ani za dieťa, ktoré
a) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
b) 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.

(4)

Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

§3
Príspevok na činnosť školského klubu detí
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, Školská 301/16,
Turňa nad Bodvou, ako súčasti Základnej školy s materskou školou, prispieva zákonný zástupca žiaka
mesačne na jedného žiaka v sume 5,00 €.
(2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, Školská 301/12,
Turňa nad Bodvou, ako súčasti Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, prispieva zákonný
zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka v sume 5,00 €.
(3) Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa
ods. (1) a ods. (2), ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
(4)

Príspevok sa uhrádza vopred do 20. dňa v kalendárnom mesiaci.

§4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
(1) Obec Turňa nad Bodvou určuje na nákup potravín na jedno jedlo pre všetky vekové kategórie 2.
finančné pásmo. Výška nákladov na nákup potravín na jedno jedlo je nasledovná:
Veková kategória
MŠ
Dospelý stravník
(zamestnanec)

Desiata
0,36 €

Obed
0,85 €

Olovrant
0,24 €

Spolu
1,45 €

-

1,33 €

-

1,33 €

(2) Zákonný zástupca dieťaťa MŠ a dospelý stravník, ktorým je zamestnanec, uhrádzajú len
finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov. Zákonný zástupca dieťaťa MŠ ani dospelý stravník, ktorým je zamestnanec, neuhrádzajú
režijné náklady.
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(3)

Zákonný zástupca dieťaťa MŠ uhrádza finančný príspevok na stravovanie nasledovne:
Rozpis finančnej hodnoty stravy pre dieťa MŠ
Fin. náklady
Dotácia
Stravník
na nákup
štátu
potravín

Dieťa MŠ:
2-5 rokov
Dieťa MŠ:
predškolská dochádzka, hmotná núdza, životné
minimum
Všetky deti MŠ*

Úhrada zákonného
zástupcu

1,45 €

-

1,45 €

1,45 €

1,20 €

0,25 €

1,45 €

1,20 €

0,25 €

* nárok na dotáciu štátu (1,20 €) majú všetky deti navštevujúce MŠ len v prípade, ak v materskej škole, okrem
dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje
pomoc v hmotnej núdzi

(4) Dospelý stravník, ktorým je zamestnanec, uhrádza finančný príspevok na stravovanie
nasledovne:
Rozpis finančnej hodnoty hlavného jedla dospelých stravníkov - zamestnancov
Príspevok
Fin. náklady na
Stravník
zamestnávateľa
príspevok zamestnanca
nákup potravín
(55 %)
Zamestnanec
1,33 €
0,73 €
0,60 €
(5) Príspevok podľa odseku (3) a (4) sa uhradí najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca na
nasledujúci kalendárny mesiac v hotovosti do pokladne školskej jedálne.
(6) V prípade neúčasti na stravovaní je stravník (resp. jeho zákonný zástupca) povinný sa zo
stravovania odhlásiť. Odhlásenie zo stravovania je stravník (resp. jeho zákonný zástupca) povinný
vykonať najneskôr deň vopred, v odôvodnených prípadoch (napr. ochorenie dieťaťa MŠ) je možné
odhlásenie zo stravy na daný deň vykonať aj ráno do 8:00 hod. u vedúcej ŠJ. Za včas neodhlásenú stravu
sa žiadna náhrada neposkytuje a stravník je povinný uhradiť za daný deň plnú sumu.

§5
Určenie okruhu stravníkov
V súlade s § 140 ods. 3 školského zákona môžu byť stravníkom v školskej jedálni deti, žiaci, zamestnanci
škôl a školských zariadení; so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného
zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.

§6
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
(1) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Turňa nad Bodvou dňa 4.8.2020
uznesením č. 88/2020.
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(2)

Toto nariadenie ruší:
-

-

(3)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Turňa nad Bodvou č. 23/2008 o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole, schválené dňa 6.10.2008,
Všeobecne záväzné nariadenie obce Turňa nad Bodvou č. 24/2008 o určení výšky mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí v základných školách,
ktorých zriaďovateľom je obec Turňa nad Bodvou, schválené dňa 6.10.2008,
Všeobecne záväzné nariadenie obce Turňa nad Bodvou č. 22/2008 o výške príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady
v školskej jedálni materskej školy, schválené dňa 6.10.2008.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. septembra 2020.

........................................
Mgr. Atila Oravecz
starosta

5

