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Dodatok č. 1
k
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA TREBIŠOV
č. 150/2016
o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove sa podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 28, 49, 114,
116, 140 a 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších
predpisov a podľa ustanovenia § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto Dodatku č. 1 (ďalej len
"dodatok") k všeobecne záväznému nariadeniu č. 150/2016 (ďalej len "VZN"):
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Tento dodatok upravuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach školského
stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov v zmysle článku 1 VZN.
Článok 2
Zmeny a doplnky v článku 6 VZN
2.1. Ods. 6.3. znie: Stravovanie detí a žiakov v hmotnej núdzi sa zabezpečuje v súlade s § 4
ods. 11 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR v platnom znení. Výška úhrady príspevku za stravovanie sa znižuje o
schválenú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného
sociálnym vylúčením a predstavuje 0,20 € v materskej škole; 0,06 € u stravníkov od 6 do
11 rokov (I. stupeň) a 0,14 € u stravníkov od 11 do 15 rokov (II. stupeň) v základnej škole; 0,01
€ u stravníkov od 6 do 11 rokov a 0,09 € u stravníkov od 11 do 15 rokov v základnej škole na
ul. Ivana Krasku 342/1.
2.2. Ods. 6.5. znie: Výška príspevku na režijné náklady stravníka v školskej jedálni a výdajnej
školskej jedálni sa určuje pri materskej škole a pri základnej škole na ul. Ivana Krasku 342/1
na 0,00 €, pri základnej škole na 0,05 €, u dôchodcov – bývalých zamestnancov škôl a
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov na 0,50 € v materskej škole
a 0,55 € v základnej škole za každé odobraté hlavné jedlo. Iné fyzické osoby uhrádzajú celkovú
výšku hodnoty jedla.
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2.3. Ods. 6.7. znie: Príspevok za stravovanie pre všetky vekové kategórie stravníkov predstavuje
súčet príspevku vo výške nákladov na nákup potravín (3. finančné pásmo) a príspevku na režijné
náklady. Výška úhrady príspevku za stravovanie sa realizuje v zmysle ods. 6.3. tohto článku
dodatku k VZN.
Materská škola
Stravníci od 2 do 6 rokov
Diétne stravovanie
Hmotná núdza
Zamestnanci škôl a školských zariadení
Dôchodcovia – bývalí zamestnanci škôl a šz
Iné fyzické osoby
Základná škola
Stravníci od 6 do 11 rokov
Stravníci od 6 do 11 rokov ZŠ I. Krasku 342/1
Diétne stravovanie
Hmotná núdza
Športová trieda
Stravníci od 11 do 15 rokov
Stravníci od 11 do 15 rokov ZŠ I. Krasku 342/1
Diétne stravovanie
Hmotná núdza
Športová trieda
Zamestnanci škôl a školských zariadení
Dôchodcovia – bývalí zamestnanci škôl a šz
Iné fyzické osoby
Stredná škola
Stravníci od 15 do 18/19 rokov
Diétne stravovanie
Športová trieda

Príspevok vo výške
nákladov na
nákup potravín v €
1,19
1,43
1,19
1,19
1,19
1,19

Príspevok
na režijné
náklady v €
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
1,30

Príspevok vo výške
nákladov na
nákup potravín v €
1,01
1,01
1,21
1,01
1,20
1,09
1,09
1,31
1,09
1,29
1,19
1,19
1,19

Príspevok
na režijné
náklady v €
0,05
0,00
0,05
0,05
0,05
0,05
0,00
0,05
0,05
0,05
0,05
0,55
1,35

Príspevok vo výške
nákladov na
nákup potravín v €
1,19
1,43
1,41

Príspevok
na režijné
náklady v €
0,05
0,05
0,05

Príspevok za
stravovanie v €
1,19
1,43
1,19
1,19
1,69
2,49
Príspevok za
stravovanie v €
1,06
1,01
1,26
1,06
1,25
1,14
1,09
1,36
1,14
1,34
1,24
1,74
2,54
Príspevok za
stravovanie v €
1,24
1,48
1,46

Článok 4
Záverečné ustanovenia
4.1. Dodatok schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na zasadnutí dňa 5.3.2018 uznesením
č. 14/2018.
4.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňa 1.4.2018.

PhDr. Marek Čižmár, v. r.
primátor
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