O B E C Trenčianska Turná

Všeobecne záväzné nariadenie obce Trenčianska Turná č. 1/2019
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania.

Trenčianska Turná, jún 2019

Obec Trenčianska Turná v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona š. 369/ 1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 245 / 2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 596/ 2003 Z.
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a zákona č. 599/ 2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/ 2019
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských zariadeniach
a zariadeniach školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je obec Trenčianska Turná.
PRVÁ ČASŤ
Všeobecné ustanovenia
Článok 1
Účel
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) v súlade s platnými zákonmi bližšie
upravuje práva a povinnosti rodičov dieťaťa alebo inej fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené
do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej
len zákonný zástupca), ktorého dieťa navštevuje školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Trenčianska Turná.
2) Obec Trenčianska Turná je zriaďovateľom školy:
Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
Elokované pracovisko, Trenčianska Turná 87
3) Obec Trenčianska Turná je zriaďovateľom školských zariadení:
Školský klub detí, Trenčianska Turná 30, ako súčasť Základnej školy s materskou školou
Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
Školská jedáleň, Trenčianska Turná 87, ako súčasť Základnej školy s materskou školou
Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
Výdajná školská jedáleň, Trenčianska Turná 28, ako súčasť Základnej školy s materskou školou
Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
Článok 2
Predmet
1) Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej
škole s materskou školou Samuela Timona Trenčianska Turná
2) Určenie výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

3) Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
školského klubu detí
4) Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej
jedálni
DRUHÁ ČASŤ
Miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
Článok 3
Miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
1) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole ( ďalej len zápis).
2) Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď
dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.
3) Zápis detí v základnej škole sa koná nasledovne:
a) miesto zápisu: Budova 1. stupňa Základnej školy s materskou školou Samuela Timona
Trenčianska Turná 30, 1. poschodie, 1. trieda č. dv. 18 , 2. trieda č. dv. 19, 3.
trieda č. dv. 20
b) termín zápisu: 4. týždeň v mesiaci apríl, deň - pondelok
c) čas zápisu:
od 14,00 h do 18,00 h
TRETIA ČASŤ
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
Článok 4
Materská škola
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole počas školského roka prispieva zákonný zástupca na
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne sumou na jedno dieťa:
18 EUR
Za pobyt dieťaťa v materskej škole počas letných prázdnin prispieva zákonný zástupca na
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy týždenne sumou na jedno dieťa:
10 EUR
2) Príspevok sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
b) ak zákonný zástupca 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 na základe tohto VZN sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
b) ktoré nedochádza do materskej školy v čase školských prázdnin
c) prevádzka materskej školy bola prerušená zapríčinením zriaďovateľa
4) V prípade podľa bodu 3 písm. c/ uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného
príspevku na základe rozhodnutia zriaďovateľa.
5) Zriaďovateľ môže znížiť výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na
základe odôvodnenej písomnej žiadosti, ktorú predkladá zákonný zástupca dieťaťa.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach
a zariadeniach školského stravovania
Článok 5
Školský klub detí
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu prispieva zákonný
zástupca za jedno dieťa mesačne sumou:
10 EUR
2) Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v školskom klube detí, ak 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.
Článok 6
Školská jedáleň
1) Školská jedáleň poskytuje svoje služby deťom, žiakom, zamestnancom školy,
zamestnancom školských zariadení a iným fyzickým osobám.
2) Stravníkom v školskej jedálni sú deti, žiaci, zamestnanci školy a školských zariadení.
3) Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ poskytuje stravovanie aj iným fyzickým osobám ako sú uvedené
v bode 2 tohto článku a to so súhlasom obce Trenčianska Turná.
4) Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný
zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
a podľa druhu jedla nasledovne sumou:
a) stravníci od 2 – 6 rokov / dieťa v MŠ denné /
b) stravníci od 6 – 11 rokov / žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ obed /
c) stravníci od 11 – 15 rokov / žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ obed /
d) príspevok na úhradu režijných nákladov školskej jedálne od
stravníkov podľa bodu 4a) b) c) paušálne za mesiac
e) zamestnanci základnej školy s materskou školou

1,45 €
1,15 €
1,23 €
2,00 €

a školského zariadenia / potraviny 1,33 € a réžia 1,11 € /
2,44 €
f) iní stravníci – fyzické osoby okrem zamestnancov základnej školy
s materskou školou / potraviny 1,33 € a réžia 1,11 € /
2,44 €
g) iní stravníci – fyzické osoby klienti DSS a DD Trenč. Turná
/potraviny 3,81 € a réžia 1,47 €/
5,28 €
5) Obec Trenčianska Turná ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Samuela
Timona, Trenčianska Turná 30 je v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti
MPSVR SR prijímateľom dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktoré
navštevujú posledný ročník materskej školy alebo žiaka základnej školy.
6) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 € na
zabezpečenie obeda a iného jedla za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole a základnej škole a odobralo stravu. Rozdiel medzi
výškou poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a nákladov
na nákup potravín (finančnou normou) na jedno dieťa a deň bude použitý na skvalitnenie jedla
(napr. na nákup ovocia naviac).
7) Príspevok zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa zníži
o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa
osobitného právneho predpisu 1, ktorý navštevuje posledný ročník materskej školy za každý
deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo
stravu. Zákonný zástupca je povinný uhrádzať za stravu finančné prostriedky vo výške rozdielu
medzi poskytnutou dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a výškou
nákladov na nákup potravín a režijných nákladov podľa článku 6) ods. 4 tohto VZN.
8) Príspevok zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa zníži
o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom žiaka podľa
osobitného právneho predpisu 1, ktorý sa zúčastnil vyučovania v základnej škole a odobral
stravu. Zákonný zástupca je povinný uhrádzať za stravu finančné prostriedky vo výške rozdielu
medzi poskytnutou dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a výškou
nákladov na nákup potravín a režijných nákladov podľa článku 6) ods. 4 tohto VZN.
9) Ak dieťa posledného ročníka materskej školy alebo žiak základnej školy, u ktorého podľa
posúdenia ošetrujúceho lekára - špecialistu zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a
neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo, poskytnutú dotáciu na
podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu vyplatí
zriaďovateľ zákonnému zástupcovi dieťaťa prostredníctvom školského zariadenia a to za dni,
kedy sa dieťa zúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole alebo základnej škole.
10) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný dieťa v prípade neúčasti na výchovno-vzdelávacej
činnosti v materskej škole alebo v základnej škole odhlásiť zo stravy podľa pokynov školskej
jedálne, v opačnom prípade je zákonný zástupca povinný hradiť celú hodnotu stravnej
jednotky a to aj v prípade, že stravník stravu neodobral .

-----------------------------------------Zákon č.375/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
1

11) Náklady vo výške nákladov na nákup potravín podľa článku 6) ods. 4 tohto VZN uhrádza za
stravníka, na ktorého sa vzťahuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom žiaka
podľa osobitného predpisu jeho zákonný zástupca nasledovne:
➢ na mesiac september – december v mesiaci september príslušného roka
➢ na mesiac január – jún v mesiaci január príslušného roka
a to bezhotovostne alebo poštovou poukážkou na účet Základnej školy s materskou školou
Samuela Timona. Okrem čiastočnej úhrady nákladov na nákup potravín je zákonný zástupca
povinný platiť aj príspevok na režijné náklady paušálnou sumou podľa článku 6) ods. 4 tohto
VZN. Režijné náklady sa uhrádzajú spolu s úhradou na nákup potravín.
12) Náklady vo výške nákladov na nákup potravín podľa článku 6) ods. 4 tohto VZN uhrádza za
stravníka, na ktorého sa nevzťahuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom žiaka
podľa osobitného predpisu jeho zákonný zástupca nasledovne:
➢ mesačne do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca vopred na nasledujúci mesiac
a to bezhotovostne alebo poštovou poukážkou na účet Základnej školy s materskou školou
Samuela Timona. Okrem čiastočnej úhrady nákladov na nákup potravín je zákonný zástupca
povinný platiť aj príspevok na režijné náklady paušálnou sumou podľa článku 6) ods. 4 tohto
VZN. Režijné náklady sa uhrádzajú spolu s úhradou na nákup potravín.
13) Náklady vo výške nákladov na nákup potravín podľa článku 6) ods. 4 tohto VZN uhrádzajú
stravníci – zamestnanci základnej školy s materskou školou :
➢ mesačne do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca vopred na nasledujúci mesiac
a to bezhotovostne alebo poštovou poukážkou na účet Základnej školy s materskou školou
Samuela Timona. Okrem čiastočnej úhrady nákladov na nákup potravín je stravník povinný
platiť aj príspevok na režijné náklady podľa článku 6) ods. 4 tohto VZN. Režijné náklady sa
uhrádzajú spolu s úhradou na nákup potravín.
14) Náklady vo výške nákladov na nákup potravín podľa článku 6) ods. 4 tohto VZN uhrádzajú
iní stravníci – fyzické osoby okrem zamestnancov základnej školy s materskou školou:
➢ mesačne do 30. dňa príslušného kalendárneho mesiaca podľa skutočne odobratých
jedál - obedov
a to v hotovosti do pokladne Základnej školy s materskou školou Samuela Timona. Okrem
čiastočnej úhrady nákladov na nákup potravín je stravník povinný platiť aj príspevok na režijné
náklady podľa článku 6) ods. 4 tohto VZN. Režijné náklady sa uhrádzajú spolu s úhradou na
nákup potravín.
15) Náklady vo výške nákladov na nákup potravín podľa článku 6) ods. 4 tohto VZN uhrádzajú
iní stravníci – fyzické osoby klienti DSS a DD Trenčianska Turná:
➢ mesačne na základe vystavenej faktúry podľa skutočne odobratých jedál
prostredníctvom Obce Trenčianska Turná
a to bezhotovostne na účet Základnej školy s materskou školou Samuela Timona. Okrem
čiastočnej úhrady nákladov na nákup potravín je stravník povinný platiť aj príspevok na režijné
náklady podľa článku 6) ods. 4 tohto VZN. Režijné náklady sa uhrádzajú spolu s úhradou na
nákup potravín.
16) Na začiatku školského roka je zákonný zástupca dieťaťa materskej školy alebo žiaka
základnej školy, na ktorého sa vzťahuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom
žiaka podľa osobitného predpisu, povinný uhradiť preddavok vo výške nákladov na 10
obedov, ktorý bude slúžiť na vyrovnanie vzniknutých nedoplatkov v prípade neúčasti na
výchovno-vzdelávacom procese a neodhlásení zo stravovania. Tento preddavok je splatný

v termíne prvej úhrady príspevku na stravovanie v príslušnom školskom roku. Nevyčerpaný
preddavok bude vrátený do konca príslušného školského roka.

PIATA ČASŤ
Záverečné ustanovenie
1) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskej Turnej, dňa 26. júna 2019
uznesením č. ....../06-2019.
2) Toto VZN ruší platnosť VZN č. 6/ 2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
3) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskej Turnej.
Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 nadobúda účinnosť dňa 1.septembra 2019.
Trenčianska Turná, dňa 2.júna 2019

Ing. Peter Mikula
starosta obce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Trenčianska Turná dňa 7.6.2019 a zverejnený na
www.trencianskaturna.sk
VZN vyvesené na úradnej tabuli:
VZN zvesené z úradnej tabule:

