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Mestské zastupiteľstvo                        V Trenčíne dňa  22. septembra 2021 

v Trenčíne 

 

N á v r h 

 

všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 18/2021, 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.  

____________________________________________________________________________ 

 

  

Predkladá:                                               Návrh na uznesenie: 

Ing. Ľubica Horňáčková                                 na osobitnej prílohe 
vedúca útvaru školstva 
 

Spracovala: 

Ing. Ľubica Horňáčková 
vedúca útvaru školstva 
 

 

Stanovisko komisie školstva a mládeže z 06. 09. 2021:  

Návrh VZN č. 18/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 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 bude prerokované na zasadnutí Komisie 
školstva a mládeže dňa 14. 09. 2021. Zasadnutie Komisie školstva a mládeže bolo dňa 06. 09. 2021 
vzhľadom na ohlásenú neúčasť dostatočného počtu členov zrušené.  

Stanovisko finančnej a majetkovej komisie z 02. 09. 2021:  

Finančná a majetková komisia odporúča schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 18/2021, 
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 

Návrh VZN  je v súlade s Plánom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 
2016 - 2022, s výhľadom do roku 2040 a s rozpočtom mesta. 
 

 

Trenčín  10. 09. 2021 



 
Dôvodová správa 

 

 

V zmysle zákona č. 257/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách 
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších 
predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 01. 08.  2021 sa okruh detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu 
na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa oproti pôvodne určeným skupinám rozšíri.  

 
Novelou zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách bude možné dotáciu poskytnúť aj na dieťa, ktoré 

navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani 
jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované 
dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa 
osobitného predpisu; táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.  

 
Pôvodne bolo možné dotáciu na stravu poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu 

alebo základnú školu, v ktorej je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc 
v hmotnej núdzi, a na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, 
ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.  

 
Dotáciu je možné poskytnúť aj dieťaťu, ktoré, ktoré neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ 

nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára 
zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie. Poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím 
návykom, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do 
starostlivosti rozhodnutím súdu. 

 
Nový návrh VZN upravuje aj výšku režijných nákladov v školskej jedálni pri materskej škole 

paušálne čiastkou 6,- € mesačne, nakoľko pri tvorbe predchádzajúceho VZN administratívnou chybou 
došlo k omylu a vo VZN bolo neprávne uvedené, že: „Zákonný zástupca každého dieťaťa  prispieva na 
režijné náklady v školskej jedálni pri materskej škole paušálne čiastkou 6,- € deň“. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/544/#paragraf-4.odsek-4


Návrh na uznesenie: 

 
  
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s ch v a ľ u j e 

 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 18/2021, 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 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 § 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. 18/2021, 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 

 
 
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 sa mení a dopĺňa 

 
takto: 

 
1. V čl.3 ods. 2 znie: 
„2. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytuje: 

a) na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu, v ktorej je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým 
sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,  

b) na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu  a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc 
v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, 

c) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, 
v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového 
zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, 
žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu; táto skutočnosť sa mestu preukazuje 
čestným vyhlásením.  
 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,30 eura za každý 
deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu. 
Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného 
predpisu dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné 
stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zriaďovateľ vyplatí 
rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.“ 

 
2. V čl.3 ods. 4 znie: 
„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 prispieva na režijné náklady v školskej jedálni pri materskej škole 
čiastkou 6,- € za mesiac, v ktorom bolo odobraté aspoň  jedno jedlo.  

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 €.“ 

 
3. V čl.4 ods. 1 znie: 
„1. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytuje: 

a) na dieťa, ktoré navštevuje základnú školu, v ktorej je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým 
sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,  

b) na dieťa, ktoré navštevuje základnú  školu  a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc 
v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.  

c) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v 
domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu 
daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 
rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu; táto skutočnosť sa mestu  
preukazuje čestným vyhlásením.  

 
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,30 eura za každý 
deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu; za vyučovanie v 
základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na 
vzdelávaní v základnej škole. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne 
jedlo podľa osobitného predpisu dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav 
vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, 
zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti 
rozhodnutím súdu.“ 
 
4. V čl.7 sa dopĺňa nový ods. 5, ktorý znie: 
 
„5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín 18/2021, 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 22. 09.2021 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.“ 
 
 

       Mgr. Richard Rybníček  
primátor mesta 

 
  
Príloha: 
Porovnanie všeobecne záväzného nariadenia č.20/2019 pred a po vykonaní zmien a doplnkov 
 

Čl. 3 
Materské školy 

 
1.Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 9 školského zákona určuje výšku príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov, 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 osoby 

 1,41   

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

a) na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu, v ktorej je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým 
sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,  

b) na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu  a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc 
v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, 

c) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, 
v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového 
zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, 
žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu; táto skutočnosť sa mestu preukazuje 
čestným vyhlásením, 

 
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,30 eura za každý 
deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu. 
Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného 
predpisu dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné 
stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zriaďovateľ 
vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu. 

 
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  prispieva na režijné náklady v školskej jedálni pri materskej 
škole paušálne čiastkou 6,- € za deň za mesiac. 

 
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 a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 
podľa osobitného predpisu. 

 
6.Úhradu nákladov na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín, 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 jedálne pri materskej škole a iné fyzické osoby uhrádzajú náklady na stravovanie v uvedenom 
termíne bezhotovostne. 
 

Čl. 4 
Základné školy 

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



a) na dieťa, ktoré navštevuje základnú školu, v ktorej je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým 
sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,  

b) na dieťa, ktoré navštevuje základnú  školu  a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc 
v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, 

c) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v 
domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu 
daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 
rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu; táto skutočnosť sa mestu  
preukazuje čestným vyhlásením.  
 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,30 eura za každý 
deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu; za vyučovanie v 
základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na 
vzdelávaní v základnej škole. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne 
jedlo podľa osobitného predpisu dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav 
vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, 
zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti 
rozhodnutím súdu. 

 
2.Zákonný zástupca žiaka základnej 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 
 
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 v súlade s § 140 os. 
10 a § 141 ods. 6 školského zákona 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€  
 Žiak od 6 do 11 rokov/diétne stravovanie – 1,46 €  
 Žiak od 11 do 15 rokov/diétne stravovanie – 1,56 €  

Finančné pásma určuje MŠVVaŠ SR podľa osobitného predpisu. 
 
5.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 € 
 

6. 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 a vo 
výdajnej školskej jedálni takto: 
 
a) Zákonný zástupca každého žiaka základnej školy prispieva na režijné náklady v školskej jedálni ako 
súčasti základnej školy sumou  0,40 € za deň, v ktorom bolo odobraté aspoň  jedno jedlo. 

 
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 €. 
 
 7.Úhradu nákladov na stravovanie za každé dieťa základnej školy vykonáva zákonný zástupca žiaka 
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. 7 



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. 
 
4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín 12/2021, 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 23. 06. 2021 a nadobúda účinnosť 1. augusta 2021. 
 
5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín 18/2021, 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 22.09.2021 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
 


