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Všeobecne záväzné nariadenie

/

Číslo 7

Dodatok

TURČl�PLICE

v

MESTO TURCIANSKE TEPLICE

Výtlačok

v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a podľa zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona NR SR
č. 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

Dodatok
č. 7, k
,
••
VSEOBECNE ZAVAZNE NARIADENIE
Mesta Turčianske Teplice č. 2/2008 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
v

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4

zákona č. 3 6911990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa

,,�-.,;--.

i 0 1�

Dátum začiatku pripomienkového konania

_/ <.;-. "7- •

t.r--./ °)

Pripomienky zasielať
- písomne na adresu: Mesto Turčianske Teplice, Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske
Teplice
- elektronicky na adresu: prednosta@turciansketeplice.sk
1 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa
Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní MZ dňa
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli dňa
VZN nadobudo účinnosť dňom

20.06.2019
24.06. 2019
01.09.2019
Mgr. Igor Hus
primátor mesta

Dodatok č. 7
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU
MESTA TURČIANSKE TEPLICE
č. 2/2008
O VÝŠKE PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV ŠKÔL
A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ
Mestské zastupiteľstvo v Turčianskych Tepliciach sa v zmysle ustanovenia§ 6 ods. 1 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade s§
140 ods. 10 a§ 142a zákona NR SR č. 245 / 2008 Z.z. O výchove a vzdelávaní (školský
zákon),§ 3 ods.1, písm. e) vyhláškyč. 330 / 2009 O zariadení školského stravovania ktorým
sa upravuje výška finančného príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa zvoleného
finančného pásma v školskej jedálni zriadenej obcou uznieslo dňa 20.06.2019 na tomto
dodatku č. 7 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Turčianske Teplice o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení (ďalej len „VZN")
I.
1. ČL 8 VZN „Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni" sa dopÍňa
o odstavec č. 5, ktorý znie:
5) Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo dieťaťu
u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie,
poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa(ďalej len „dotácia ,,)
vyplatí zriaďovateľ zákonnému zástupcovi dieťaťa za týchto podmienok:
•

zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi školy dokladošetrujúceho lekára (lekára
so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore), že zdravotný stav dieťaťa
vyžaduje osobitné stravovanie (diétne stravovanie) a požiada o vyplatenie dotácie na
stravu. Podrobnosti o obsahu žiadosti určí riaditeľ školy,

•

žiadosť/ti zákonného/ých zástupcu/ov o vyplatenie dotácie, zoznam detí a počet dní za
ktoré im vznikol nárok na dotáciu predloží zriaďovateľovi riaditeľ príslušnej školy do
5. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci v ktorom vznikol nárok na štátnu dotáciu,

•

zriaďovateľ skontroluje žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa a po splnení podmienok
na vyplatenie dotácie, vyplatí dotáciu na stravu zákonnému zástupcovi dieťaťa podľa
počtu dní prítomnosti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese bezhotovostným
prevodom na účet zákonného zástupcu do 1O. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci
v ktorom vznikol nárok na štátnu dotáciu

2. DopÍňa sa nový „článok 8a", ktorý znie:
Podmienky čerpania dotácie
1). Podmienky čerpania dotácie na stravu,nastavenie sankčných mechanizmov, ktoré sa
týkajú platenia úhrady pri nesplnení podmienok poskytnutia dotácie si upraví školská jedáleň
vo svojom vnútornom predpise
2) Rozdiel, ktorý vznikne nevyčerpaním výšky dotácie z dôvodu nižšej ceny jedla ako je
poskytnutá dotácia, použije školská jedáleň na úhradu režijných nákladov na základe
rozhodnutia riaditeľa školy a vedúcej príslušného zariadenia školského stravovania.

3. Ruší sa príloha č. 2 VZN a nahrádza sa novým znením uvedeným v prílohe tohto dodatku.
II.

1. Ostatné podmienky VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu škôl a školských zariadení
schváleného pod č. uznesenia 302/2008 zo dňa 01.12.2008 v znení neskorších predpisov
zostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok č. 7 k VZN bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva
v Turčianskych Tepliciach pod č. uznesenia 51/2019 dňa 20.06.2019 a nadobúda účinnosť
01.09.2019

Turčianske Teplice 20. 06.2019

Mgr. Igor Hus
primátor mesta

Príloha č. 2 k VZN 2/2008

Cena stravného lístka

Tabuľka č. 1- žiaci ZŠ a deti MŠ

Náklady na stravu

Platiteľ
uhrádza výšku
nákladov spolu
znížených
o výšku štátnej
dotácie

Náklady na nákup potravín

Náklady
spolu

Desiata

Obed

Olovrant

Režijné
náklady

€

€

€

€

€

Zákonný zástupca za
dieťa v MŠ

0,36

0,85

0,24

-

1,45

Zákonný zástupca za
žiaka 1. stupňa ZŠ

-

1,15

-

-

1,15

Zákonný zástupca za
žiaka 1. stupňa ZŠ

0,49

-

-

-

0,49

Zákonný zástupca za
žiaka II. stupňa ZŠ

-

1,23

-

-

1,23

Tabuľka č. 2 - zamestnanci školy a iné fyzické osoby

Náklady na stravu
Platiteľ

Zamestnanec školy
a školského zariadenia
Iná fyzická osoba

Náklady na nákup potravín

Režijné náklady

Náklady
spolu

€

€

€

1,33

1,06

2,39

1,33

1,06

2,39

