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 1. 3. 2023 

  
Dodatok k VZN 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 

  

  
Návrh tohto VZN na pripomienkovanie podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov: 

  

  

  
Vyvesený na úradnej tabuli dňa:  16. 1. 2023 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:  16. 1. 2023 

Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie:  16. 1. 2023 

  
Pripomienky zasielať:                                                                                                
písomne na adresu:      Obec Turček, 038 48  Turček 363                            
elektronicky:                   e-mail: obecturcek@gmail.com 

 

  

  
Schválené VZN: 

 
Uznesením číslo:   

Na rokovaní OZ obce dňa:   

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:   
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Dodatok č. 1  

k 

Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Turček 

Č. 1/2019 

 

Obec Turček v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení  neskorších 

predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva tento dodatok k všeobecne záväznému 

nariadeniu č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výške príspevku na režijné 

náklady a o podmienkach úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Turček 

Čl. I 

VZN 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 schválené  dňa 16. 

9. 2019 uznesením č. 79/2019 v znení neskorších dodatkov sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

- Čl. II ods. 2 sa mení nasledovne: Finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo podľa 

vekových kategórií stravníkov sa určuje pre Školskú jedáleň pri MŠ Turček, 038 48  Turček 

315, ktorej zriaďovateľom je obec Turček ako  2. pásmo 

 

Čl. II. ods. 6 sa mení a znie nasledovne: 

- 6) v zmysle § 140 a § 141 školského zákona prispieva dospelá osoba na plnú úhradu nákladov 

na nákup potravín a na režijné náklady. Režijné náklady sú v Školskej jedálni pri MŠ Turček 

stanovené v hodnote 1,80 eur. 

l. II 

Záverečné ustanovenia 

Ostatné ustanovenia VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výške príspevku 

na režijné náklady a o podmienkach úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Turček č. 1/2019, na ktorom sa Obecné zastupiteľstvo v Turčeku uznieslo dňa 16. 09. 2019 uznesením 

č. 79/2019 zostávajú nezmenené. 

Tento dodatok  nadobúda účinnosť 1. marca 2023. 

 

  

   Ján Teltsch 

                       starosta obce 


