
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 21.06.2017 uznesením č.1031, účinnosť: 
01.09.2017 

 
Mesto Trenčín na základe článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa  § 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, § 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. 11/2017, ktorým sa určuje výška mesačného 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín   
 
 

Článok 1 
Všeobecné ustanovenia 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje: 

a) výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 
dieťaťa v materskej škole,  

b) výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej 
škole,  

c) výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na  činnosti školského klubu detí, 
d) výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času,  
e) 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 

  
Mesto Trenčín ako zriaďovateľ materských škôl určuje výšku príspevku na úhradu výdavkov za pobyt 
dieťaťa v materskej škole na 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 (ďalej len „zákon č. 601/2003 Z.z“) mesačne.  

 
 

Článok 3 
Základná umelecká škola 

 
Mesto Trenčín ako zriaďovateľ základnej umeleckej školy určuje výšku príspevku na úhradu výdavkov 
spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole nasledovne: 
 
a) Štúdium pre žiakov - bez vlastného príjmu: 
aa) individuálne vyučovanie:  

 10 % aktuálnej  sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa  podľa § 2 písm. c) 
zákona   č.  601/2003 Z. z. mesačne,  

ab) skupinové vyučovanie:    
 7 % aktuálnej  sumy životného minima  pre jedno nezaopatrené dieťa  podľa § 2 písm. c) 

zákona   č.  601/2003 Z. z. mesačne,   
ac) prípravné štúdium vo všetkých odboroch:  

 6  % aktuálnej sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa  podľa § 2 písm. c) 
zákona   č.  601/2003 Z. z. mesačne. 

 
b)Štúdium pre žiakov - s vlastným príjmom: 
ba) skupinové vyučovanie: 

 9 % aktuálnej  sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa § 2   
          písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. mesačne,  
 



bb) individuálne vyučovanie: 
 11 % aktuálnej  sumy životného minima  pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa § 2   
    písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. mesačne. 
 

Článok 4 
Školský klub detí 

 
Mesto Trenčín ako zriaďovateľ školských klubov detí pri základných školách určuje výšku mesačného 
príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí nasledovne: 
 
a) Školský klub detí zriadený pri základnej škole s ročníkmi 1.- 9.:  
 

 7 % aktuálnej sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa  podľa § 2   písm. c) 
zákona   č.  601/2003 Z. z.. 

  
b) Školský klub detí zriadený pri základnej škole s ročníkmi 1.- 4.:  
 

 5 % aktuálnej sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa  podľa § 2   písm. c) 
zákona   č.  601/2003 Z. z..  

 
 

Článok 5 
Centrum voľného času  

 
Mesto Trenčín ako zriaďovateľ centra voľného času určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov spojených  s činnosťou centra voľného času  nasledovne: 
a) deti navštevujúce centrum voľného času na 0 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené 
dieťa podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z.z. mesačne, 
b) dospelí navštevujúci centrum voľného času na 0,9 % sumy životného minima pre jednu plnoletú 
fyzickú osobu podľa § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z.z. mesačne. 
 
 

Článok 6 
Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň 

 
1.  Mesto Trenčín ako zriaďovateľ školských jedální a výdajných školských jedální určuje výšku 
finančného príspevku na stravovanie v súlade s Finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na 
jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo 
výške nákladov na nákup  potravín, ktoré vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky. 
 
2. Pre dospelého stravníka - zamestnanca sa zabezpečuje strava podľa vekovej kategórie stravníkov 
15-18/19 ročných a okrem nákladov na potraviny uhrádza dospelý stravník - zamestnanec aj režijné 
náklady na jeden obed.  
 
3. Pre dospelého stravníka - inú fyzickú osobu (ďalej len „cudzí stravník“) sa zabezpečuje strava podľa 
vekovej kategórie 15-18/19 ročných a   okrem nákladov na potraviny uhrádza aj režijné náklady na 
jeden obed.  
 
4. Mesto Trenčín ako zriaďovateľ školských jedální a výdajných školských jedální určuje finančnú 
výšku príspevku za stravovanie v školskej jedálni alebo vo výdajnej školskej jedálni nasledovne: 
   
a) Klasické stravovanie: 
        MŠ denné:                                               desiata   :   0,28 € 
         stravníci od 2-6 rokov                               obed      :   0,68 € 
                                                                        olovrant  :   0,23 € 
                                                                         Spolu    :   1,19 €   
       Základná škola:                                            
       stravníci od 6-11 rokov                              obed       :   1,01 €                                            
       stravníci od11-15 rokov                             obed       :   1,09 € 



        
        Dospelí stravníci:                                     obed       :    1,19 € 

        Režijné náklady na jeden obed:                                   1,10 € 
 
 b) Diétne stravovanie: 
        MŠ denné                                                 desiata   :   0,31 € 
        stravníci od 2-6 rokov                                obed      :   0,77 € 
                                                                        olovrant  :   0,26 € 
                                                                              Spolu      :   1,34 €   
       Základná škola:                                            
       stravníci od 6-11 rokov                              obed       :   1,21 € 
       stravníci od11-15 rokov                             obed       :   1,31 € 

       Režijné náklady na jeden obed:                                    1,10 € 

5. Zákonný zástupca dieťaťa a dospelý stravník je povinný uhradiť platbu za stravné mesačne vopred, 
a to prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou. Ak platba za stravné nebude uhradená do 
prvého dňa v nasledujúcom mesiaci,  vedúca školskej jedálne nie je povinná  poskytnúť stravu deťom, 
žiakom alebo dospelým stravníkom. 

 

Článok 7 
Záverečné ustanovenia 

 
 
1. Všeobecne záväzné nariadenie 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 bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 
21.06.2017 a nadobúda účinnosť od 1.septembra 2017.  
 
2. Dňom účinnosti VZN č. 11/2017 sa ruší:  
a) VZN 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,  
 
b) VZN č. 7/2011, 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,    
 
c) VZN 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. 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Richard Rybníček v.r. 
                                                              primátor mesta 
 


