Mesto Trenčín podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 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
predpisov
vydáva
všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 30/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie č. 20/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na
režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Trenčín
Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,
výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. V čl. 3 ods. 1 písm. a) sa nahrádza nasledovným znením:
a) Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 3. finančným
pásmom, ktoré vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR), ak
v písmene b) nie je uvedené inak,
2. V čl. 3 ods. 1 písm. b) sa nahrádza nasledovným znením:
b) Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy, na ktoré sa poskytuje dotácia na podporu výchovy k
stravovacím návykom, uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške rozdielu medzi
nákladmi na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 3. finančným pásmom,
ktoré vydáva MŠVVaŠ SR a dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom.
3. V čl. 3 ods. 1 písm. c) sa nahrádza nasledovným znením:
c) Zamestnanci materskej školy, školskej jedálne pri materskej škole a iné fyzické osoby majú výšku
príspevku určenú v kategórii stravníci od 15-18/19 rokov v súlade s 3. finančným pásmom, ktoré
vydáva MŠVVaŠ SR.
Sumy sú uvedené
v eur

desiata

obed

olovrant

spolu

Materské
školy
denné (stravníci
od 2-6 rokov)

0,38

0,90

0,26

1,54

Zamestnanci MŠ,
ŠJ pri MŠ a iné
fyzické ososby

1,41

4. V čl. 3 ods. 4 písm. b) sa nahrádza nasledovným znením :
„b) Príspevok na úhradu režijných nákladov pre zamestnancov materských škôl, školských zariadení
a iných fyzických osôb sa stanovuje prepočítaním skutočných nákladov na jedno odobraté hlavné jedlo
– obed v školských jedálňach vo výške 1,50€.“
5. V čl. 3 ods. 7 sa nahrádza slovné spojenie „v danom mesiaci do 10. dňa daného mesiaca“ slovným
spojením „mesiac vopred do 10. dňa v danom mesiaci“.
6. V čl. 4 ods. 4 sa nahrádza nasledovným znením:
„4.Mesto Trenčín ako zriaďovateľ školských jedální a výdajných školských jedální určuje príspevok na
čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni alebo vo výdajnej školskej jedálni pre všetky vekové
kategórie stravníkov v 3. finančnom pásme:

Žiak od 6 do 11 rokov – 1,21€

Žiak od 11 do 15 rokov – 1,30€
Finančné pásma určuje MŠVVaŠ SR podľa osobitného predpisu.

Zákonný zástupca žiaka základnej školy uhrádza finančný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na
stravovanie vo výške rozdielu medzi dotáciou na výchovu k stravovacím návykom a skutočnými
nákladmi na nákup potravín na stravovanie podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 3. finančným
pásmom vydaným MŠVVaŠ SR.“
7. V čl. 4 ods. 5 písm. a) sa nahrádza nasledovným znením:
„a) Zákonný zástupca žiaka základnej školy uhrádza finančný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
na diétne stravovanie vo výške rozdielu medzi dotáciou na výchovu k stravovacím návykom
a skutočnými nákladmi na nákup potravín na diétne stravovanie podľa vekových kategórii stravníkov
v súlade s 3. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR:
 Žiak od 6 do 11 rokov – 1,46€
 Žiak od 11 do 15 rokov – 1,56€“
8. V čl. 4 ods. 6 sa nahrádza nasledovným znením:
„6.Zamestnanci základnej školy, školskej jedálne pri základnej škole a iné fyzické osoby majú výšku
príspevku určenú .v kategórii stravníci od 15-18/19 rokov v súlade s 3. finančným pásmom vydaným
MŠVVaŠ SR:
 Dospelí stravníci – bežné stravovanie – 1,41€
 Dospelí stravníci – diétne stravovanie – 1,69€“
9. V čl. 4 ods. 7 písm. b) sa nahrádza nasledovným znením:
„b) Príspevok na úhradu režijných nákladov pre zamestnancov základných škôl, školských zariadení
a iných fyzických osôb sa stanovuje prepočítaním skutočných nákladov na jedno odobraté hlavné jedlo
– obed v školských jedálňach vo výške 1,50 €.“
10. V čl. 4 sa dopĺňa nový ods. 8, ktorý znie:
„8.Úhradu nákladov na stravovanie za každé dieťa základnej školy vykonáva zákonný zástupca dieťaťa
mesiac vopred do 10. dňa v danom mesiaci bezhotovostne bankovým prevodom alebo poštovou
poukážkou. Zamestnanci základnej školy a školskej jedálne pri základnej škole a iné fyzické osoby
uhrádzajú náklady na stravovanie v uvedenom termíne bezhotovostne.“
11. V čl. 6 sa pôvodné znenie označuje ako ods. 1 a dopĺňa sa nový ods. 2, ktorý znie:
„2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č.30/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne
záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 20/2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej
jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín bolo schválené Mestským zastupiteľstvom
v Trenčíne dňa 25.septembra 2019 a nadobúda účinnosť 1.novembra 2019.“

Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta

