Obec Trenčianska Turná v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vydáva

Všeobecné záväzné nariadenie č. 8/2021
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 a o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trenčianska Turná,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole a o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia (ďalej len
VZN):
Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli dňa:

19.11.2021

Zverejnený na webovom sídle obce a na elektronickej úradnej tabuli
obce dňa :

19.11.2021

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

19.11.2021

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:

7.12.2021

Pripomienky zasielať
- písomne na adresu: Obecný úrad Trenčianska Turná, Trenčianska Turná č. 86, 913 21
- elektronicky na adresu: ekonom@trencianskaturna.sk
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
-

návrh VZN č.8/2021

Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní OZ dňa: ................. schválené uznesením č.
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

1.1.2022

Obecné zastupiteľstvo Obce Trenčianska Turná v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm.
g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 140 ods. 10
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 8/2021:

Článok č. 1
Úvodné ustanovenie
Vo VZN č.1/2019 sa mení článok 6 ods. 4 a odst. 6 nasledovne:
Článok 6 Školská jedáleň
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 /
1,54 €
b) stravníci od 6 – 11 rokov / žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ obed /
1,21 €
c) stravníci od 11 – 15 rokov / žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ obed /
1,30 €
d) príspevok na úhradu režijných nákladov školskej jedálne od
stravníkov podľa bodu 4a) b) c) paušálne za mesiac
2,00 €
e) zamestnanci základnej školy s materskou školou
a školského zariadenia / potraviny 1,41 € a réžia 1,11 € /
2,52 €
f) iní stravníci – fyzické osoby okrem zamestnancov základnej školy
s materskou školou / potraviny 1,41 € a réžia 1,11 € /
2,52 €
g) iní stravníci – fyzické osoby klienti DSS a DD Trenč. Turná
/potraviny 4,03 € a réžia 1,47 €/
5,50 €
Stravník

Raňajky

MŠ denná
od 2 do 6 r.
Základná škola
od 6 do 11 r.
Základná škola
od 11 do 15 r.
Zamestnanec
ZŠ s MŠ
Cudzí stravníci
Cudzí stravníci
– klienti DSS

0,73

Spolu náklady
na nákup
potravín
(3. finančné
pásmo)
1,54

Príspevok
na režijné
náklady

Stravné
spolu

2,00

3,54

1,21

1,21

2,00

3,21

1,30

1,30

2,00

3,30

1,41

1,41

1,11

2,52

1,41

1,41

1,11

2,52

4,03

1,47

5,50

Desiata

Obed

Olovrant

0,38

0,90

0,26

0,60

1,41

0,40

Večera

0,89

6) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 1 sa poskytuje v sume 1,30 € na
zabezpečenie obeda a iného jedla za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej
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).

Článok2
Záverečné ustanovenie
1) Na tomto VZN č. 8/2021 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 a o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Trenčianska Turná, sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskej Turnej, dňa .......... 12.2021
uznesením č. ........... 12-2021.
2) Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2021 nadobúda účinnosť dňa 1.januára 2022.

Ing. Peter Mikula
starosta obce

-----------------------------------------Zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov.
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