
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 22.09.2021 uznesením č.1009, účinnosť: 
08.10.2021 
 
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 v.r. 
primátor mesta 

 
  


