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Dôvodová správa 
 
Legislatívnou zmenou znenia paragrafov 28, 49, 114, 116, 140 a 141 Zákon 245/2008 Z.z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bola zrušená maximálna 
výška príspevku, ktorou prispieva zákonný zástupca na jedno nezaopatrené dieťa, alebo plnoletá 
fyzická osoba. Výšku príspevku stanovuje obec vo svojom všeobecne záväznom nariadení. 
Navrhujeme aby sme určovali výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou 
školy, školského zariadenia v percentách tak, ako to bolo doteraz. Základ pre výpočet príspevku bude 
tvoriť suma životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa, alebo suma životného minima pre jednu 
plnoletú fyzickú osobu v súlade so zákonom č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento postup nám umožňuje valorizovať 
poplatky vzhľadom k tomu, že sa každý rok mení výška životného minima.  
 
Z dôvodu zmeny znenia citovaných paragrafov je potrebné vykonať zmeny v textoch jednotlivých 
článkov tohto všeobecne záväzného nariadenia. Percentuálne hodnoty stanovené pre jednotlivé školy 
a školské zariadenia sa však nemenia a ostávajú v pôvodnej výške. Súčasne je potrebné doplniť do  
Článku 1 Všeobecné ustanovenia, text týkajúci sa školského klubu detí.  
  
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne 
 
s ch v a ľ u j e 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 13/2008, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti  Mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu.   
 
 

 
Mesto Trenčín na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky 
a podľa  § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 
§ 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 10 a § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 
Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších zmien a doplnkov    
 
 
 

v y d á v a 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 13/2008, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín 

 
takto:   

 
 

1. V  článku 1 sa pôvodný text  nahrádza novým textom v znení: 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu 
na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku mesačného 
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole, výšku 
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na  činnosti školského klubu detí, centra 



voľného času, výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej 
jedálni a vo výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín.  

 
2. V  článku 2 sa znenie ods. 1  nahrádza novým znením: 

 
1. V zmysle § 28 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje v percentách zo sumy životného 
minima pre jedno nezaopatrené dieťa v súlade so zákonom č. 601/2003 Z.z. o životnom 
minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
3.  V  článku 3 sa znenie ods. 1  nahrádza novým znením: 

 
1. V zmysle § 49 ods. 4 zákona 245/2008 Z.z. výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole sa určuje v percentách zo sumy životného 
minima pre jedno nezaopatrené dieťa a zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú 
osobu v súlade so zákonom č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
  

4. V  článku 4 sa znenie ods. 1  nahrádza novým znením: 
 
1. V zmysle § 114 ods. 6 zákona 245/2008 Z.z. výška mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí sa určuje v percentách zo sumy životného 
minima pre jedno nezaopatrené dieťa v súlade so zákonom č. 601/2003 Z.z. o životnom 
minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

  
5. V článku 5 sa znenie ods. 1 nahrádza novým znením: 
 
1. V zmysle § 116 ods. 6 zákona 245/2008 Z.z. výška mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosť centra voľného času sa určuje v percentách zo sumy životného 
minima pre jedno nezaopatrené dieťa a zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú 
osobu v súlade so zákonom č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

6. V  článku 9 sa dopĺňa nový ods. 3, ktorý znie:  

 
3. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 13/2008, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti  Mesta Trenčín bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 28.01.2014 a 
nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.  
 
 
 

 
 
 
 
        Mgr. Richard Rybníček   
                                                          primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 Príloha: 

Porovnanie všeobecne záväzného nariadenia pred a po vykonaní zmien: 

 
Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, 
výšku príspevku v základných umeleckých školách, výšku mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov na činnosti centra voľného času a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
a podmienky úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Trenčín. 
 

   Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na        
   čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku mesačného príspevku na  
   čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole, výšku mesačného príspevku  
   na čiastočnú úhradu nákladov na  činnosti školského klubu detí, centra voľného času, výšku   
   príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej    
   školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín.  

 
 

Článok 2 
Materské školy 

  
1. V zmysle § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z.  za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej 

obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na 
jedno dieťa sumou najviac 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa § 2 
písm. c) zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 
 

1. V zmysle § 28 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 
výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje v percentách zo sumy životného 
minima pre jedno nezaopatrené dieťa v súlade so zákonom č. 601/2003 Z.z. o životnom 
minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 

Článok 3 
Základná umelecká škola 

 
1. V zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. na  čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom 
v základnej umeleckej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na žiaka mesačne sumou 
najviac 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa a dospelá osoba mesačne sumou 
najviac 15% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu v súlade so zákonom č. 
601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
 

1. V zmysle § 49 ods. 4 zákona 245/2008 Z.z. výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 
výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole sa určuje v percentách zo sumy životného 
minima pre jedno nezaopatrené dieťa a zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú 
osobu v súlade so zákonom č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
Článok 4 

Školský klub detí 
 

1. V zmysle § 114 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. na  čiastočnú úhradu nákladov spojených s 
činnosťou školského klubu detí zriadeného obcou, prispieva zákonný zástupca na žiaka mesačne 
sumou najviac 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa  v súlade so zákonom č. 



601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
1. V zmysle § 114 ods. 6 zákona 245/2008 Z.z. výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov na činnosť školského klubu detí sa určuje v percentách zo sumy životného minima pre jedno 
nezaopatrené dieťa v súlade so zákonom č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
 

Článok 5 
Centrum voľného času  

 
1. V zmysle § 116 ods. 7 zákona  č. 245/2008 Z. z. na  čiastočnú úhradu nákladov spojených 
s činnosťou centra voľného času zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca mesačne sumou najviac 
15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa a dospelá osoba mesačne sumou najviac 
15% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu v súlade so zákonom č.601/2003 Z. z. 
o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
1. V zmysle § 116 ods. 6 zákona 245/2008 Z.z. výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov na činnosť centra voľného času sa určuje v percentách zo sumy životného minima pre jedno 
nezaopatrené dieťa a zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu v súlade so 
zákonom č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
 
 
 
 

         
 


