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 Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou podľa § 6 a § 11 ods.4 písm. g)  zákona 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., v súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) v z.n.p. a podľa § 4 zákona č.544/210 Z.z. o dotáciách    

       v pôsobnosti Ministerstva Práce, sociálnych vecí a rodiny SR v z.n.p.  vydáva     

  

všeobecné záväzné nariadenie  

č.  1 /2023 

ktorým sa mení VZN č.4/2020,  

ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti  

obce  Turňa nad Bodvou  

 

 

            Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej „VZN“) sa upravuje a dopĺňa nasledovne:   

 

§ 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 nasledovne: 

  -  za jedno dieťa  v sume 10,00 EUR/mesiac, 

  -  za druhé dieťa z rodiny 8,00 EUR/mesiac, 

  -  za tretie dieťa a ďalšie dieťa z rodiny 6,00 EUR/mesiac.   

 

§ 4 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 

 

(1)   Výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov určuje  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vo finančných pásmach nákladov na nákup 

potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu 

dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín (ďalej len finančné pásma „FP“).  

 

(2)   Obec Turňa nad Bodvou určuje  výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov podľa vekových 

kategórií stravníkov nasledovne:   
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2a)    Finančné pásmo A – 2.pásmo                                                                                                     

Veková kategória Desiata Obed Olovrant Spolu 

€ 

Dotácia 

štátu 

SPOLU  € 

Materská škola  

od 2 do 6 rokov  

0,45 1,10 0,35 

 

1,90 1,30 0,60 

 

2b)    Finančné pásmo A – 2.pásmo                                                                                                     

Veková kategória Desiata Obed Olovrant 

 
Dotácia  

štátu 
SPOLU € 

Základná škola  

od 6 do 11 rokov  

- 1,50 - 1,30 0,20 

 

2c)    Finančné pásmo A – 2.pásmo                                                                                                     

Veková kategória Desiata Obed Olovrant 

 
Dotácia 

štátu 

SPOLU € 

Základná škola 

od 11 do 15 rokov  

- 1,70 - 1,30 0,40 

 

2d)    Finančné pásmo B – 2.pásmo                                                                                                     

Veková kategória Desiata Obed Olovrant SPOLU  € 

Stredná škola od 15 do 19 rokov 

Zamestnanec /  iné FO  

- 2,20 - 2,20 

 

(3)  Zákonný zástupca dieťaťa MŠ, zákonný zástupca žiaka základnej školy, zamestnanci a iné 

fyzické osoby uhrádzajú okrem finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup 

potravín  aj režijné náklady. A to v každej vekovej kategórií 10,00 EUR/mesiac/dieťa, žiak, 

zamestnanec, iné FO. 

 

(4)  Finančný príspevok podľa § 4 ods. bodu 2a) a 2d)  uhrádza zákonný zástupca 

dieťaťa/zamestnanec do 10.dňa príslušného kalendárneho mesiaca  vedúcemu zariadenia školského 

stravovania, v ktorom dieťa/zamestnanec stravuje.  

 

(5)    Ustanovenia § 4 ods. 2b), 2c), 2d) sa primerane požijú aj pri vydávaní jedál vo výdajnej 

školskej kuchyni. Ak sa stravovanie zabezpečuje prostredníctvom výdajnej školskej jedálne, 

príspevok uhrádza zákonný zástupca žiaka/ zamestnanec/iná FO   do 10. dňa príslušného 

kalendárneho mesiaca vedúcemu zariadenia, pri ktorom je výdajná školská jedáleň zriadená. 

 

(6)   Škola alebo školské zariadenie si stanoví samostatne formu úhrady príspevkov uvedených 

v tomto nariadení (platba v hotovosti, bezhotovostná platba a pod.) 
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§ 6 

Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

 

Ostatné časti VZN č. 4/2020 zo dňa 04.08.2020 ostávajú nezmenené. 

Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Turňa nad 

Bodvou dňa 28.02.2023, č.uznesenia 15/2023. 

Toto všeobecne záväzné nariadenie č.1/2023 nadobúda účinnosť od 01.04.2023.  

 

 

 

 

 

                                                                                           Mgr. Atila Oravecz, v.r. 

                                                                                                     starosta obce 


