
Komisia školstva, kultúry a športu          
                                                                                                              

Číslo: 9 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 17.06.2019 

 

 

Názov materiálu:  Informatívna správa zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu zo 

dňa 27.05.2019 

 

 

Obsah materiálu: - informatívna správa 

            

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove  

 

A/ berie na vedomie 

Informatívnu správu zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu zo dňa 27.05.2019 

 

B/ zrušuje 

s účinnosťou od 01.09.2019 uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trebišove č. 7/2018 zo dňa 

05.03.2018 v časti C/schvaľuje „Príspevok za stravovanie v Mestských detských jasliach,              

T. G. Masaryka 2229/36, Trebišov vo výške 1,19 € s účinnosťou od 1.4.2018“ 

 

C/ schvaľuje 

Príspevok za stravovanie dieťaťa v Mestských detských jasliach, T. G. Masaryka 2229/36, 

Trebišov vo výške 1,37 € s účinnosťou od 01.09.2019. 

 

   

 

Predkladá: PhDr. Daniela Fecková, predsedníčka komisie 

Spracoval: Mgr. Danica Gajdošová, tajomníčka komisie 

 

 

V Trebišove 28.05.2019 

 

PhDr. Daniela Fecková, v. r.  

    predsedníčka komisie 
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Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 27.05.2019 
 

 

     Poslanci       Neposlanci 

 

Prítomní členovia komisie:   1. PhDr. Daniela Fecková             1. Mgr. Lenka Janoková 

      2. Bc. Jozef Gedeon                         2. Mgr. Lucia Majovská 

      3. Jozef Krucovčin                            

       

Neprítomní členovia komisie:  1. Mgr. Beáta Kereštanová             1. Mária Johanidesová                                    

 

          

Ostatní prítomní:                   1. Mgr. Peter Sovák 

                   2. Ing. Rastislav Kočiš 

       3. Mgr. Danica Gajdošová 

     

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. 160/2019 o určení 

výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 

PhDr. Daniela Fecková a Mgr. Danica Gajdošová uviedli prítomným členom komisie predložený 

návrh dodatku k VZN, ktorý vychádza zo zmien  príslušnej školskej legislatívy (zákon č. 245/2008    

Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - finančné pásma na nákup 

potravín; v súvislosti s uplatňovaním zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR). 

Návrh dodatku vychádza tiež z požiadaviek škôl zriadených mestom pre finančné zabezpečovanie 

obedov finančne dotovaných štátom a potreby upraviť úhradu príspevku za stravovanie v zariadeniach 

školského stravovania. Na dôvody navrhovaných zmien oproti nateraz platným podmienkam ohľadom 

stanovenia výšky úhrady príspevkov za stravovanie pre všetky vekové kategórie stravníkov sa 

odvoláva dôvodová správa návrhu dodatku, ku ktorej zo strany členov komisie neboli vznesené žiadne 

výhrady ani pripomienky. 

Na otázku k (ne)odhlasovaniu sa z obedov boli členovia komisie informovaní, že pre predídenie 

a zamedzenie tak prípadnému plytvaniu verejnými zdrojmi pri výrobe jedál si každá škola zodpovedá 

v zmysle ods. 6.7. tohto návrhu dodatku k VZN za režim stravovania, jeho plnenie a s tým spojenú 

zodpovednosť (prihlasovania a odhlasovania sa na stravu, úhrady príspevku za stravovanie) podľa 

vlastných podmienok stanovených v internom predpise školy/školského zariadenia. 

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

záväznému nariadeniu Mesta Trebišov č. 160/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských  

zariadeniach jednomyseľne. 



Strana 2 z 2 

 

3. Návrh Príspevku za stravovanie dieťaťa v Mestských detských jasliach, T. G. Masaryka 

2229/36, Trebišov 

V nadväznosti na návrh dodatku k VZN bol členom komisie predložený návrh príspevku za 

stravovanie dieťaťa v mestských detských jasliach, kde sa stravovanie zabezpečuje Školskou jedálňou 

pri Materskej škole Škultétyho 1031/26, Trebišov v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi pri dodržiavaní hygienických noriem a požiadaviek pre prípravu, výrobu, manipuláciu, 

prevoz a výdaj jedál pre danú vekovú kategóriu stravníkov. Vyššie uvedeným návrhom Dodatku č. 1 

k VZN č. 160/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach dochádza k zmene 

výšky úhrady príspevku za stravovanie dieťaťa v materských školách zriadených mestom, z dôvodu 

určenia nových finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo pre všetky vekové kategórie 

stravníkov účinných od 01.09.2019. 

Vychádzajúc z uvedených skutočností navrhujeme upraviť príspevok za stravovanie dieťaťa 

v mestských detských jasliach zo sumy 1,19 € na 1,37 € s účinnosťou od 01.09.2019.  

Komisia školstva, kultúry a športu odporúča schváliť predložený návrh Príspevku za stravovanie 

dieťaťa v Mestských detských jasliach, T. G. Masaryka 2229/36, Trebišov vo výške 1,37 € 

jednomyseľne. 

 

4. 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 



                    Návrh príspevku za stravovanie dieťaťa                                  

v Mestských detských jasliach T. G. Masaryka 2229/36, Trebišov 

 

 

V nadväznosti na Návrh dodatku č. 1 k VZN Mesta Trebišov č. 160/2019 o určení výšky príspevkov 

v školách a školských zariadeniach predkladáme Návrh príspevku za stravovanie dieťaťa v 

mestských detských jasliach. Stravovanie detí v jasliach je zabezpečované Školskou jedálňou pri 

Materskej škole Škultétyho 1031/26, Trebišov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

pri dodržiavaní hygienických noriem a požiadaviek pre prípravu, výrobu, manipuláciu, prevoz a 

výdaj jedál pre danú vekovú kategóriu stravníkov. Uvedeným návrhom dodatku k VZN dochádza 

k zmene výšky príspevku za stravovanie dieťaťa v materských školách zriadených mestom, z dôvodu 

určenia nových finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo pre všetky vekové kategórie 

stravníkov účinných od 01.09.2019. 

Vychádzajúc z týchto  skutočností  preto  navrhujeme upraviť  príspevok za stravovanie dieťaťa 

v mestských detských jasliach zo sumy 1,19 €  na 1,37 € s účinnosťou od 01.09.2019. 

 

 

 

 

Spracoval: Ing. Rastislav Kočiš, referent pre školstvo   

 

V Trebišove 22.05.2019 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

  

 

 

              

            

            

            

            

            

            



            

            

            

            

            

                                                                                                                                                                                                                                    
  

 


