VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obce Turček
č. 1/2019
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výške príspevku na režijné náklady
a podmienkach úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Turček

Obec Turček v súlade s § 6 ods. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 140 ods. 10) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie.
Čl.1
Základné ustanovenia
1) Obec Turček je zriaďovateľom Školskej jedálne pri Materskej škole Turček (ďalej len „ŠJ pri
MŠ Turček“), 038 48 Turček 315, pre ktorú sa vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.
2) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je:
určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania, ktorú
hradí zákonný zástupca na jednu dennú stravnú jednotku na jedno dieťa , dospelých stravníkov
(zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce) a cudzích
stravníkov.
3) Výška príspevku zákonného zástupcu za stravu je určená na deň. Pri vyúčtovaní poplatku sa
postupuje nasledovne: počet prihlásených dní na stravu x sadzba príspevku.
Čl. 2
Určenie výšky príspevkov
1) Obec Turček u r č u j e v súlade s § 140 ods. 9 a 10 školského zákona výšku príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.
2) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhradí príspevok vo výške nákladov na nákup potravín
na jedno jedlo a podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami určenými
Ministerstvom školstva bez úhrady režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov.
3) Príspevok na obed za dieťa, ktoré spĺňa podmienky uvedené v § 4 ods. 3 zákona č. 544/2010
Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a zriaďovateľovi
školskej jedálne bola v zmysle citovaného zákona poskytnutá dotácia uhradí rodič dieťaťa len
vo výške po odpočítaní sumy dotácie na každý deň a každé jedlo, pri ktorom splnilo dieťa
podmienky pre poskytnutie dotácie.
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Podmienkou pre poskytnutie dotácie na zabezpečenie obeda (ďalej len „stravy“) v súlade so
zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších predpisov je,
že:
a) sa dieťa musí zúčastniť vyučovacieho procesu,
b) strava musí byť odobratá,
c) v prípade neodhlásenia dieťaťa z obedu, bude hodnota celého obeda hradená rodičom – v
tomto prípade nárok na dotáciu zaniká, avšak obed si môže stravník odobrať do obedára v
určených hodinách (poznámka: iba 1. deň neprítomnosti)
d) stravné sa uhrádza v hotovosti do rúk vedúcej ŠJ pri MŠ Turček, o zaplatení stravného sa
vyhotovuje príjmový pokladničný doklad, z ktorého sa 1 kópia odovzdáva platcovi stravného
4) Veľkosť porcie jedla je daný vekovou kategóriou stravníka podľa zákonných výživových
dávok.
5) Veľkosť porcie dospelej osoby, t. j.: zamestnanca školy a školského zariadenia v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Turček ako i veľkosť porcie cudzieho stravníka je zhodná s
normou stravníka vo veku 15 – 19 rokov. Školská jedáleň neposkytuje stravu v reštauračných
normách.
6) V zmysle § 140 a § 141 školského zákona prispieva dospelá osoba na úplnú úhradu nákladov
vo výške nákladov na nákup potravín a réžie. Režijné náklady sú v ŠJ pri MŠ Turček stanovené v
hodnote = 1,03 eur.
Cena za jedlo v ŠJ pri MŠ Turček je schválená Obecným zastupiteľstvom v Turčeku nasledovne:

Materská škola
od 2 do 6 rokov

Stredná škola od 15
do 19 rokov
Zamestnanci a cudzí
stravníci

Desiata

Obed

Olovrant

Réžia

Spolu

0,36

0,85

0,24

0

1,45

x

1,33

x

1,03

2,36

Čl. 3
Úhrada príspevkov, odhlášky, prihlášky
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2) Bližšie podrobnosti spôsobu platenia môže zriaďovateľ alebo ním poverená zodpovedná
osoba upraviť interným predpisom. Interný predpis musí byť riadne zverejnený na verejne
prístupnom mieste v rámci školskej jedálne, výdajnej školskej jedálne a na webovom sídle
obce.
Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné deň vopred, najneskôr v ten ktorý deň ráno do
8:00 hod. v ŠJ pri MŠ Turček osobne, alebo na tel. č. 0950 832 568. Za neodobratú a včas
neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Poplatok za stravné je
potrebné uhradiť do 25. dňa v príslušnom mesiaci (napr. platba za október sa vykonáva do 25.
októbra).
Čl. 4
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v obci Turček sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo
dňa 16.09. 2019 uznesením č. 79/2019 .
2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 02.10.2019

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Turček dňa: 30.8.2019
Návrh VZN zverejnený na webovom sídle obce dňa: 30.8.2019

Ján Teltsch
starosta obce
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