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Komisia školstva, kultúry a športu          
                                                                                                              

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 24. 08. 2021 
 

 

     Poslanci       Neposlanci 

 

Prítomní členovia komisie:   1. PhDr. Daniela Fecková             1. Mgr. Lucia Majovská  

        2. Mgr. Beáta Kereštanová              2. Mária Johanidesová 

      3. Bc. Jozef Gedeon                            

      4. Jozef Krucovčin 

Neprítomní členovia komisie:                  1. Mgr. Lenka Janoková                           

          

          

Ostatní prítomní:                   1. Mgr. Danica Gajdošová 

         2. Ing. Rastislav Kočiš 

                    

     

Priebeh rokovania: 

 

1. Úvod 

Všetkých prítomných privítala a zasadnutie otvorila PhDr. Daniela Fecková, predsedníčka  komisie. 

Materiál na zasadnutie komisie bol jej členom zaslaný v elektronickej forme. Prítomní členovia 

komisie hlasovali za program zasadnutia jednomyseľne. 

 

2. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 170/2021 o určení 

výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 

Mgr. Danica Gajdošová uviedla prítomným členom komisie predložený návrh dodatku k VZN, ktorý 

vychádza zo zmien  príslušnej legislatívy financovania školského stravovania zákonným zástupcom 

dieťaťa a teda potreby reagovať na právnu úpravu zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v znení 

neskorších predpisov. Predmetnou zmenou je tak zúženie okruhu detí základných škôl na poskytnutie 

dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pri uplatňovaní si nároku na sumu 

daňového zvýhodnenia.                     

Zmenou sumy dotácie  z 1,20 € na 1,30 € od 01. 09. 2021 sa pre zákonom určené skupiny detí/žiakov 

(hmotná núdza, životné minimum, deti bez daňového bonusu a predškoláci) bude uhrádzať príspevok 

za stravovanie od ich zákonných zástupcov vo výške 0,07 € pri celodennej strave v materskej škole 

a 0,00 €, t. j. žiadny príspevok v základnej škole. 

Ing. Rastislav Kočiš informoval, že úhrada príspevku za stravovanie, okrem zákonom určených skupín 

detí/žiakov, sa v materskej škole nemení a bude predstavovať 1,37 € a s účinnosťou tohto dodatku 

k VZN jednotných 1,30 € na I. aj II. stupni v základnej škole. 

Zo strany členov komisie neboli k predloženému návrhu dodatku vznesené žiadne výhrady 

a pripomienky. 

Komisia školstva, kultúry a športu odporúča schváliť predložený návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne 

záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 170/2021 o určení výšky príspevkov v školách a školských  

zariadeniach jednomyseľne. 
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3. Záver 

PhDr. Daniela Fecková sa prítomným poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie komisie. 

 

   

Zapísal: Mgr. Danica Gajdošová, tajomníčka komisie 

 

Schválil: PhDr. Daniela Fecková, predsedníčka komisie 


