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Návrh 
všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 10/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie  Mesta Trenčín 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 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 

35/2019, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

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

 
 

 
 
        

Predkladá:                             Návrh na uznesenie:  

Mgr. Richard Rybníček                             na osobitnej prílohe  
primátor 
 
 
                                                               
Spracovala:        

JUDr. Mária Michalíková 
Mgr. Iveta Plešová 
útvar právny           
 
JUDr. Katarína Mrázová 
vedúca útvaru právneho                 
                                                                                                                                                   
 
VZN č. 10/2020 je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín 
na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2040 a má dopad na rozpočet mesta (zníženie príjmov), 
nasledovne: 
 

Za 1 mesiac celkom:  94.470 € 

1. Materské školy spolu  36.700 €  

    z toho: 

    - Školné:    29.700 € 

    - Jedálne réžia:   7.000 € 

2. Školské kluby detí:    21.216 € 

3. Školské jedálne:    24.488 € 

4. Centrum voľného času:   546 € 

5. ZUŠ:          11.520 € 

 

 
V Trenčíne, dňa 20.04.2020 



 
Dôvodová správa 

 
Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 
Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 
hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa.  
 
Následne ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 
ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského 
roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických 
školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, 
žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a 
záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného 
novým koronavírusom COVID-19 prerušila vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období 
od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. V nadväznosti na uvedené minister školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky podľa novelizovaného ust. § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. 
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov Rozhodnutím zo dňa 26. marca 2020 o. i. mimoriadne prerušil školské 
vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania a mimoriadne prerušil prevádzku školských 
zariadení od 30. marca 2020 do odvolania. 

 
Mesto Trenčín ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s ustanoveniami školského zákona 
na základe VZN č. 20/2019 a VZN č. 35/2019 určuje výšku: 
- mesačného príspevku zákonného zástupcu a čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v 

materskej škole zriadenej mestom,  
- mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základných umeleckých školách 

zriadených mestom, 
- mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí zriadeného 

mestom, 
- mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času zriadeného 

mestom, 
- mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady 

a podmienky úhrady v školskej jedálni zriadenej  mestom 
 
V súvislosti s prerušením vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení školský zákon 
nestanovuje podmienky neuhrádzania vyššie uvedených príspevkov v čase prerušenia 
vyučovania v školách a prerušenia prevádzky školských zariadení, okrem prerušenia príspevkovej 

povinnosti v materských školách z dôvodu prerušenia prevádzky materských škôl a to na základe 
rozhodnutia zriaďovateľa (podľa § 28 ods. 7 písm. b) školského zákona). 
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na webovej stránke 
https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/poplatky/ Usmernenie vo veci určovania vyššie uvedených 
príspevkov, v zmysle ktorého „Je v plnej kompetencii zriaďovateľov materských škôl, základných 
umeleckých škôl, školských klubov detí, centier voľného času a zariadení školského stravovania či, a v 
akej miere pri vyberaní predmetných príspevkov zohľadnia výnimočnosť situácie spojenej s opatrením 
hlavného hygienika SR nadväzujúceho na opatrenia prijaté Ústredným krízovým štábom v súvislosti s 
pandémiou spôsobenou koronavírusom COVID-19....daná problematika je plne v kompetencii 
zriaďovateľa príslušnej materskej školy, základnej umeleckej školy, školského klubu detí a 
zariadení školského stravovania. Zriaďovateľ môže prostredníctvom VZN riešiť aj situácie, 
ktoré vzniknú prerušením výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie.“ 
 
Na základe uvedeného usmernenia navrhujeme novelizovať VZN č. 20/2019 a VZN č. 35/2019, 
doplnením ustanovenia, v zmysle ktorého sa ruší príspevková povinnosť na dobu trvania mimoriadnej 
situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 
za predpokladu, že počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 
bude prerušené vyučovanie v školách a bude prerušená prevádzka školských zariadení. Uvedený 
návrh je odôvodnený najmä tým, že účelom príspevkov je pokryť náklady na riadne poskytnutú 
a uskutočnenú výchovno-vzdelávaciu činnosť detí a žiakov. Nakoľko sa v školách a v školských 
zariadeniach výchovno-vzdelávacia činnosť v čase prerušenia vyučovania v školách a prerušenia 
prevádzky v školských zariadeniach neuskutočňuje, nepovažujeme povinnosť platiť stanovené 
príspevky za správne. 
 
Po vzore legislatívy prijímanej počas trvania mimoriadnej situácie na úrovni NR SR navrhujeme túto 
novelizáciu uskutočniť formou doplnenia predmetných VZN o osobitné ustanovenia platné v čase 

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/poplatky/


trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti 
s ochorením COVID-19. 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s ch v a ľ u j e 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 10/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie  Mesta Trenčín 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 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 
35/2019, 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, ktorý tvorí prílohu k tomuto uzneseniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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 § 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 predpisov 
 

v y d á v a 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 10/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie  Mesta Trenčín 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 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 
35/2019, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s 
činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín 
 

 
Článok 1 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín 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 (ďalej len „VZN č. 20/2019) sa mení 
a dopĺňa nasledovne: 

 

1. Za článkom 5 sa vkladá nový článok 6 Osobitné ustanovenia, ktorý vrátane nadpisu znie 
nasledovne: 
 

„Článok 6 
Osobitné ustanovenie 

 
Osobitné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 
vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19: Mesto Trenčín ako zriaďovateľ ruší príspevkovú 
povinnosť v zmysle ustanovení tohto VZN na dobu trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu 
alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a to za dni, počas ktorých 
bude prerušené vyučovanie v školách a/alebo bude prerušená prevádzka školských zariadení, t. j. 
výška príspevkov v zmysle tohto VZN počas uvedeného obdobia predstavuje 0,00 €.“       
 
2. Pôvodný článok 6 sa označuje ako článok 7 Záverečné ustanovenia. 
 
3. V článku 7 sa dopĺňa nový ods. 3., ktorý znie: 
 

„3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 10/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 
všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Trenčín 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 a Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 35/2019, 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 29.apríla 
2020 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.“ 

 
 

Článok 2 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 35/2019, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Trenčín (ďalej len „VZN č. 35/2019) sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1. Za článkom 5 sa vkladá nový článok 6 Osobitné ustanovenia, ktorý vrátane nadpisu znie 
nasledovne: 
 

„Článok 6 
Osobitné ustanovenie 

 
 



Osobitné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 
vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19: Mesto Trenčín ako zriaďovateľ ruší príspevkovú 
povinnosť v zmysle ustanovení tohto VZN na dobu trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu 
alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a to za dni, počas ktorých 
bude prerušené vyučovanie v školách a/alebo bude prerušená prevádzka školských zariadení, t. j. 
výška príspevkov v zmysle tohto VZN počas uvedeného obdobia predstavuje 0,00 €.“   
 
2. Pôvodný článok 6 sa označuje ako článok 7 Záverečné ustanovenia.  
 
3. V článku 7 sa dopĺňa nový ods. 3., ktorý znie: 
 

„3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 10/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 
všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Trenčín 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 a Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 35/2019, 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 29.apríla 
2020 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.“ 

 
 
 
 
        Mgr. Richard Rybníček  
                                                              primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha č. 1 – VZN č. 20/2019 (pôvodný text s vyznačenými zmenami) 
 

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 03.07.2019 uznesením č.252, účinnosť: 
01.09.2019 
- novelizácia: VZN č.30/2019 schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 25.09.2019 
uznesením č.332, účinnosť: 01.11.2019 
- novelizácia: VZN č. 10/2020 schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 29.04.2020 
uznesením č. ...., účinnosť: ................. 
 
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 

 
v y d á v a 

 
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. 

 
Čl. 1 

Všeobecné ustanovenie 
 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie určuje zákonným zástupcom detí, žiakov, iným fyzickým 
osobám a zamestnancom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín: 
a)výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, na úhradu režijných nákladov a 
podmienky úhrady za stravovanie v školskej jedálni materskej a základnej školy, 
b) podmienky na zníženie alebo odpustenie príspevkov pre deti a žiakov v hmotnej núdzi podľa 
príslušného zákona, 
c) finančné pásma na nákup potravín, v súlade s ktorými sa následne určuje výška príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín. 

 
Čl. 2 

Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň 
 

Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Mesto Trenčín, poskytuje 
stravovanie podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre 
školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky pre: 

a) deti materských škôl, 
b) žiakov základných škôl, 

c) zamestnancov škôl a školských zariadení, 
d) iné fyzické osoby so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva. 

 
Čl. 3 

Materské školy 
 

1. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 9 školského zákona určuje výšku príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa na nákup potravín podľa 
vekových kategórií stravníkov v školskej jedálni takto: 

 
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, 

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.



 

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   

 
2. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytuje na: 

a) dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy vo výške 1,20 € za každý deň, v ktorom sa 
dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a súčasne odobralo stravu. 

b) dieťa navštevujúce materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej 
školy, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je 
najviac vo výške životného minima za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno- 
vzdelávacej činnosti v materskej škole a súčasne odobralo stravu. 

c) dieťa navštevujúce materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho 
posledný ročník materskej školy, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc 
v hmotnej núdzi. 

 
3. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, je povinný odhlásiť dieťa zo stravy 
priamo v danej materskej škole (telefonicky, e-mailom alebo osobne) najneskôr do 14,00 hod. dňa 
predchádzajúceho dňu, za ktorý ho zo stravy odhlasuje. 
 
4.Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku príspevku na 
úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v školskej jedálni takto: 
a) Zákonný zástupca každého dieťaťa ( aj dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu 

výchovy k stravovacím návykom) prispieva na režijné náklady v školskej jedálni pri materskej 
škole paušálne čiastkou 6,- € mesačne. 

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. Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na úhradu 
režijných nákladov, ak  zákonný  zástupca  predloží  doklad  o tom,  že  je  poberateľom  dávky v 
hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. 
 
6. Zriaďovateľ školskej jedálne nemôže znížiť alebo odpustiť príspevok na čiastočnú úhradu 
nákladov a na režijné náklady, ak ide o deti, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa § 4 zákona č. 
544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

 
7. Úhradu nákladov na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín, úhradu nákladov vo výške 
rozdielu medzi nákladmi na nákup potravín a poskytnutou dotáciou na podporu výchovy k 
stravovacím návykom a úhradu režijných nákladov za každé dieťa materskej školy, vykonáva 
zákonný zástupca dieťaťa mesiac vopred do 10. dňa v danom mesiaci bezhotovostne bankovým 
prevodom alebo poštovou poukážkou. Zamestnanci materskej školy a školskej jedá lne pri materskej 
škole a iné fyzické osoby uhrádzajú náklady na stravovanie v uvedenom termíne bezhotovostne. 



 

8. Zákonnému zástupcovi dieťaťa u ktorého podľa potvrdenia od odborného lekára zdravotný stav 
vyžaduje osobitné stravovanie, ale toto dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ 
nezabezpečil tomuto dieťaťu osobitné stravovanie, zriaďovateľ vyplatí dotáciu bezhotovostným 
prevodom na jeho bankový účet mesiac pozadu, na základe evidencie dochádzky dieťaťa do 
materskej školy. 

 
Čl. 4 

Základné školy 

 
1, Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytuje na žiaka základnej školy vo 
výške 1,20 € za každý deň, v ktorom sa žiak zúčastnil vyučovania a súčasne odobral stravu (obed). 

 
2. V prípade, že sa žiak nezúčastní vyučovania, nárok  na dotáciu vo výške 1,20€ na podporu  k 
stravovacím návykom nemá. 

 
3. Zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje základnú školu, uhrádza plnú stanovenú sumu úhrady 
za stravu ( bez priznania dotácie 1,20€) za: 

a) odobratú  stravu  v danom  stravovacom   dni,  v ktorom  sa  žiak  nezúčastnil  vyučovania   v 
základnej škole a zákonný zástupca ho neodhlásil zo stravy v školskej jedálni, 

b) neodobratú stravu  v danom  stravovacom  dni,  v ktorom  sa  žiak  nezúčastnil  vyučovania v 
základnej škole a zákonný zástupca ho neodhlásil zo stravy v školskej jedálni. 

 
Zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje základnú školu, je povinný odhlásiť žiaka zo stravy 
priamo v danej základnej škole (telefonicky, e-mailom alebo osobne) najneskôr do 14,00 hod. 
dňa predchádzajúceho dňu, za ktorý ho zo stravy odhlasuje. 

 
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. 

 
5. 
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€ 
b) Zákonnému zástupcovi žiaka, u ktorého podľa potvrdenia od odborného lekára zdravotný stav 

vyžaduje osobitné stravovanie a tento žiak neodoberie stravu z dôvodu, že školská jedáleň 
uvedený druh stravovania nezabezpečila, zriaďovateľ prostredníctvom základnej školy vyplatí 
dotáciu bezhotovostným prevodom na jeho bankový účet mesiac pozadu, na základe evidencie 
dochádzky žiaka do základnej školy. 

 
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€ 



 

7. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 9 a 10 a § 141 ods. 5 a 6 školského zákona určuje 
výšku príspevku na úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v školskej jedálni 
takto: 
a) Zákonný zástupca žiaka základnej školy prispieva na režijné náklady v školskej jedálni ako 

súčasti základnej školy paušálne čiastkou 8,00 € mesačne. 
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 €. 

 
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. 

 
Čl. 5 

Zrušovacie ustanovenie 
 

1. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť čl. 1 písm. e) a čl. 6 – školská jedáleň a 
výdajná školská jedáleň Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 11/2017, ktorým sa 
určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a 
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín. 
 
2. Súčasne sa vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Trenčín č. 11/2017 čl. 7 premenováva na 
čl. 6. 

 
 

Článok 6 
Osobitné ustanovenie 

 
Osobitné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného 
stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19: Mesto Trenčín ako zriaďovateľ ruší 
príspevkovú povinnosť v zmysle ustanovení tohto VZN na dobu trvania mimoriadnej situácie, 
núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a to za 
dni, počas ktorých bude prerušené vyučovanie v školách a/alebo bude prerušená prevádzka 
školských zariadení, t. j. výška príspevkov v zmysle tohto VZN počas uvedeného obdobia 
predstavuje 0,00 €.   

 
Čl. 76 

Záverečné ustanovenie 

 

1.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 3. júla 2019 a nadobúda účinnosť 1. septembra 2019. 

 
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. 
 
3.Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 10/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie  Mesta Trenčín 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 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 
35/2019, 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 29.apríla 2020 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho 
vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
 

Mgr. Richard Rybníček v.r. 
primátor mesta 



 

 
Príloha č. 2 – VZN č. 35/2019 (pôvodný text s vyznačenými zmenami) 
 

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 20.11.2019 uznesením č.367, účinnosť: 
01.01.2020 
- novelizácia: VZN č. 10/2020 schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 29.04.2020 
uznesením č. ...., účinnosť: ................. 

 
Mesto Trenčín v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v 
znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods.5, § 49 ods.4, § 114 ods.6 a § 116 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 (ďalej len školský zákon) 

 
v y d á v a 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 35/2019, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Trenčín 

 
Článok 1 

Predmet úpravy 

 

1. Predmetom   všeobecne  záväzného  nariadenia  je  určenie  výšky  mesačných  príspevkov   a 
spôsob ich uhrádzania pre zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka alebo dospelú osobu, ktoré 
slúžia na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Trenčín, ako aj určenie podmienok zníženia alebo odpustenia jednotlivých príspevkov.  

 
2. Zriaďovateľ Mesto Trenčín ( ďalej len „zriaďovateľ“) určuje výšku týchto príspevkov: 

a) príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, 
b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, 
c) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole,  
d) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času. 

 

 
Článok 2 

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole 
 
1. Zriaďovateľ na základe ustanovenia § 28 ods. 5 školského zákona určuje výšku mesačného 

príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej 
škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín takto: 

a) deti od 3 rokov veku s trvalým pobytom v meste Trenčín 25,- € 
b) deti od 3 rokov veku s trvalým pobytom mimo mesta Trenčín 50,- € 

c) deti do 3 rokov veku 100,- € 
 
2. Za dieťa do 3 rokov sa považuje dieťa do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši vek 3 

roky. S účinnosťou od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, po dovŕšení 3 rokov veku dieťaťa, 
zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov podľa článku 2 ods. 1 
písm. a) alebo b). 

 
3. Za dieťa s trvalým pobytom v meste Trenčín sa považuje dieťa, ktorého aspoň jeden zákonný 

zástupca má evidovaný trvalý pobyt na území mesta Trenčín a predloží riaditeľovi materskej 
školy doklad o trvalom pobyte v meste Trenčín. Akúkoľvek zmenu trvalého pobytu je zákonný 
zástupca povinný bezodkladne oznámiť riaditeľovi materskej školy. 

 
4. Príspevok v materskej škole zákonný zástupca dieťaťa uhrádza vopred do 10. dňa kalendárneho 

mesiaca, za ktorý sa platí, bezhotovostne bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. 

 
5.Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, 

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 1) 

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 



 

6.Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, 

d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich 
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným  spôsobom, 

e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prevádzka 
materskej školy prerušená z dôvodov na strane zriaďovateľa alebo inými závažnými 
dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. 

 
Článok 3 

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školskom klube detí 

 
1. Zriaďovateľ na základe ustanovenia § 114 ods. 6 školského zákona určuje výšku mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školskom klube detí v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Trenčín takto: 

a) zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školskom 
klube detí, ktorý je súčasťou základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín, 
mesačne sumou 12,00 €. 

 
2. Termín a spôsob platby určí riaditeľ školy, ktorej je školský klub detí súčasťou, vo vnútornom 

predpise, ktorý zverejní na verejne prístupnom mieste v rámci budovy školy a webovom sídle 
školy. 

 
3. Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak 

zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky   v 
hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 1) 

 
Článok 4 

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium 
v základnej umeleckej škole 

 
1. Zriaďovateľ na základe ustanovenia § 49 ods. 4 školského zákona určuje výšku mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín takto: 

 

A. Štúdium pre žiakov od 5 do 15 rokov – bez vlastného príjmu 
a)Prípravné štúdium 

 
8,00 € 

b) Základné štúdium 
- individuálna forma vyučovania 

 
12,00 € 

- skupinová forma vyučovania 9,00 € 
- štúdium ďalšieho odboru v individuálnej forme vyučovania 50,00 € 

- štúdium ďalšieho odboru v skupinovej forme vyučovania 35,00 € 

B.     Štúdium pre žiakov od 16 do 25 rokov – bez vlastného príjmu 

Základné štúdium – 2.stupeň 
- individuálna forma vyučovania 

 

 
12,00 € 

- skupinová forma vyučovania 9,00 € 
- štúdium ďalšieho odboru v individuálnej forme vyučovania 50,00 € 

- štúdium ďalšieho odboru v skupinovej forme vyučovania 35,00 € 

C.     Štúdium pre žiakov nad 25 rokov – s vlastným príjmom 
- individuálna forma vyučovania 

 
50,00 € 

- skupinová forma vyučovania 30,00 € 



 

Termín a spôsob platby určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise, ktorý zverejní na verejne 
prístupnom mieste v rámci budovy školy a webovom sídle školy.3.Zriaďovateľ základnej 
umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo 
zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je 
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.1) 

 
Článok 5 

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času 

 

1. Zriaďovateľ na základe ustanovenia § 116 ods. 6 školského zákona určuje výšku mesačného 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Trenčín takto: 

 
A. Deti od 5 do 15 rokov 

a) športové a hudobné vzdelávacie krúžky 1,00 € 
b) krúžky vyžadujúce zvýšené náklady, napr. fotokrúžok,  

keramický, výtvarný, modelársky 1,50 € 

 
B. Mládež od 16 do 26 rokov 

a) športové a hudobné vzdelávacie krúžky 2,00 € 
b) krúžky vyžadujúce zvýšené náklady, napr. fotokrúžok,  

keramický, výtvarný, modelársky 4,00 € 

 
C. Dospelí od 27 rokov 

a) športové a hudobné vzdelávacie krúžky 5,00 € 
b) krúžky vyžadujúce zvýšené náklady, napr. fotokrúžok,  

keramický, výtvarný, modelársky 7,00 € 
 
2. Ak zákonný zástupca odovzdá vzdelávací poukaz centru voľného času, od poplatku sa upúšťa. 

 
3. Termín a spôsob platby určí riaditeľ centra voľného času vo vnútornom predpise, ktorý zverejní 

na verejne prístupnom mieste v rámci budovy centra voľného času, a na svojom webovom  sídle. 

 
4. Zriaďovateľ centra voľného času môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení poplatku, ak plnoletý 

žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, 
že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi podľa osobitného 
predpisu. 1) 

 

 
Článok 6 

Osobitné ustanovenie 

 
Osobitné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 
vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19: Mesto Trenčín ako zriaďovateľ ruší príspevkovú 
povinnosť v zmysle ustanovení tohto VZN na dobu trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu 
alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a to za dni, počas ktorých 
bude prerušené vyučovanie v školách a/alebo bude prerušená prevádzka školských zariadení, t. j. 
výška príspevkov v zmysle tohto VZN počas uvedeného obdobia predstavuje 0,00 €.   

 
Článok 76 

Záverečné ustanovenia 
 

 
1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č.35/2019, 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 20.11.2019 a nadobúda účinnosť 01.01.2020. 

 
2. Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné 

nariadenie č. 11/2017, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 



 

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

3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 10/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie  Mesta Trenčín 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 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 
35/2019, 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 29.apríla 2020 a nadobúda účinnosť 15. 
dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 

Mgr. Richard Rybníček v.r. 
primátor mesta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------- 

1)Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 


