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Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove  

 

schvaľuje 

Dodatok  č. 1  k  Všeobecne  záväznému  nariadeniu  Mesta  Trebišov  č. 160/2019  o  určení  výšky 

príspevkov v školách a školských zariadeniach. 

 

    

  

        

 

 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Mgr. Danica Gajdošová, vedúca oddelenia školstva 

 

 

V Trebišove 28.05.2019 

 

 

                                                                                                              PhDr. Marek Čižmár, v. r. 

                                                                                                                             primátor 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

 

Podľa príslušných právnych predpisov je v kompetencii zriaďovateľa škôl a ich riaditeľov 

rozhodnúť o príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za 

starostlivosť poskytovanú v škole a školskom zariadení, podľa ich reálnych finančných 

potrieb. 

Návrh dodatku č. 1 k VZN Mesta Trebišov č. 160/2019 o určení výšky príspevkov v školách 

a školských zariadeniach vychádza zo zverejnenia nových finančných pásiem na nákup 

potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov účinných od 01.09.2019. 

Z dôvodu jednotného finančného pásma pre stravníkov všetkých vekových kategórií, vrátane 

dospelých stravníkov,  (aby skladba jedálneho lístka zodpovedala zásadám jeho zostavovania 

a naďalej tak bolo možné plniť odporúčané výživové dávky), na základe požiadaviek škôl  na 

finančný limit pre potraviny a príspevok na režijné náklady, navrhujeme 1. finančné pásmo 

pre všetky školské jedálne a výdajné školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Trebišov. 

Predkladaným návrhom dodatku k VZN nebude samotná zmena finančného pásma, t. j. 

navýšenie výšky príspevku na nákup potravín na jedno jedlo predstavovať finančné náklady 

pre zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka základnej školy. Príspevok za stravovanie bude znížený 

o poskytovanú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a jeho úhrada 

bude predstavovať len príspevok na režijné náklady pre každé dieťa/žiaka základnej školy vo 

výške 0,12 €, ktoré odobralo stravu, okrem dieťaťa/žiaka základnej školy na ul. Ivana Krasku. 

Rozdiel poskytnutej dotácie podľa osobitného predpisu a finančného limitu na nákup 

potravín, t. j. 0,12 € na I. stupni a 0,04 na II. stupni ZŠ je potrebné prednostne využiť na 

skvalitnenie, resp. ako doplnok stravy a stravovania detí; úhradu príspevku za stravovanie,     

t. j. príspevok na režijné náklady zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka vo výške 0,12 € je možné 

využiť v rámci zariadenia školského stravovania na pokrytie osobných nákladov, 

prevádzkových výdavkov, inováciu materiálno-technického a technologického vybavenia 

a výdavkov spojených so zabezpečením hygieny a kultúry stolovania.  

V zmysle čl. 3, ods. 3.8. VZN Mesta Trebišov č. 158/2018 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2019, mesto  financuje  

náklady na stravovanie  žiakov  základných  škôl  vo svojej  zriaďovateľskej pôsobnosti  a  

náklady  na  stravovanie  žiakov  základnej školy  v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom 

uznanej cirkvi podľa počtu všetkých žiakov škôl. Základná škola Ivana Krasku 342/1, 

Trebišov z dôvodu vysokého počtu žiakov má tak dostatok finančných prostriedkov na 

pokrytie režijných nákladov na výrobu jedál.          

U zákonného zástupcu dieťaťa v poslednom ročníku materskej školy, ako aj dieťaťa, okrem 

posledného ročníka MŠ, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi 

alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, bude úhrada príspevku za 

stravovanie a teda nevyhnutný doplatok do výšky finančného limitu na nákup potravín 

predstavovať 0,17 €.  

 

    

 

Spracoval: Ing. Rastislav Kočiš, referent pre školstvo   

 

V Trebišove 22.05.2019 
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Návrh dodatku vyvesený na úradnej tabuli Mesta Trebišov dňa 31.05.2019 

Návrh dodatku zvesený z úradnej tabule Mesta Trebišov dňa .......... 

Dodatok schválený dňa .......... uznesením č. .......... 

Dodatok vyvesený na úradnej tabuli Mesta Trebišov dňa .......... 

Dodatok zvesený z úradnej tabule Mesta Trebišov dňa .......... 

Dodatok nadobúda účinnosť dňa .......... 

 

 

 

Dodatok č. 1 

k 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA TREBIŠOV 

č. 160/2019 
 

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, 141 a § 142a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení 

neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 6 ods. 24 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. 160/2019 (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: Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje 

v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 544/2010 o dotáciách v  pôsobnosti   Ministerstva  práce,   

sociálnych vecí a rodiny SR. Úhrada príspevku  za  stravovanie  sa zákonnému zástupcovi dieťaťa  

znižuje  o dotáciu poskytnutú podľa vyššie uvedeného osobitného predpisu a predstavuje 0,17 € 

pre dieťa posledného ročníka materskej školy, ako aj dieťa, okrem posledného ročníka materskej 

školy, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je 

najviac vo výške životného minima. 

 

2.2. Ods. 6.4. znie: Dotácia  na  podporu  výchovy  k  stravovacím  návykom  dieťaťa  sa  poskytuje  v  

       súlade s § 4 ods. 3 zákona  č. 544/2010  o dotáciách  v pôsobnosti  Ministerstva práce,  sociálnych 

       vecí a rodiny SR. Úhrada príspevku za stravovanie  sa zákonnému  zástupcovi  dieťaťa  znižuje  o  

       dotáciu poskytnutú  podľa vyššie uvedeného osobitného predpisu  a  predstavuje  0,12 € pre každé 

       dieťa základnej školy a 0,00 € pre každé dieťa základnej školy na ul. Ivana Krasku 342/1.  
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2.3. Ods. 6.6. znie: Príspevok na  režijné náklady stravníka  v školskej jedálni  pri základnej škole sa 

určuje na 0,24 € (0,12 € z poskytnutej dotácie 1,20 €) u stravníkov od 6 do 11 rokov a na 0,16 € 

(0,04 € z poskytnutej dotácie 1,20 €) u stravníkov od 11 do 15 rokov, za každé odobraté hlavné 

jedlo. Príspevok na režijné náklady u dôchodcov – bývalých zamestnancov škôl a školských 

zariadení (ďalej len šz) v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta  Trebišov  predstavuje 0,50 € 

v materskej škole  a  0,67 € v základnej škole, za každé odobraté hlavné jedlo. Iné fyzické osoby 

uhrádzajú celkovú výšku hodnoty jedla. 

 

2.4. Ods. 6.7. znie: Termín,  spôsob  a  podmienky  úhrady  príspevku  za  stravovanie  určí  štatutárny 

       zástupca školy, ktorej súčasťou je  zariadenie  školského   stravovania   interným   predpisom, čím 

       zodpovedá za jej plnenie. Plnú výšku príspevku za stravovanie uhrádza zákonný zástupca dieťaťa/ 

       žiaka za: 

       a) odobratú  stravu v dni, v ktorom  sa dieťa/žiak  nezúčastnil  výchovno – vzdelávacieho  procesu 

           v materskej alebo základnej škole 

       b) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca dieťaťa/žiaka  ho neodhlásil 

           v súlade s podmienkami interného predpisu školy/školského zariadenia.    

       

2.5. Ods. 6.8. znie:  Príspevok  za  stravovanie  pre  všetky  vekové  kategórie  stravníkov  predstavuje 

       súčet príspevku vo výške nákladov na nákup potravín (1. finančné pásmo)  a  príspevku na režijné 

       náklady.  Úhrada  príspevku  za  stravovanie  sa  zákonnému  zástupcovi  dieťaťa/žiaka,  pre ktoré 

       sa poskytuje  dotácia  podľa  osobitného  predpisu, realizuje  v  zmysle  ods. 6.3.  a  ods. 6.4. tohto 

       článku dodatku k VZN. (nasledovné tabuľky v ,- €)                

 

Materská škola 
Príspevok vo    

výške nákladov    

na nákup potravín   

Príspevok             

na režijné     

náklady  

Príspevok za            

stravovanie       

Úhrada 

príspevku za 

stravovanie 

Stravníci od 2 do 6 rokov (okrem predškolákov) 

Posledný ročník MŠ (predškolák - P) 

Hmotná núdza alebo ŽM (okrem predškolákov) 

Diétne stravovanie  (HN alebo ŽM, P) 

1,37 

1,37 

1,37 

1,64 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1,37 

1,37 

1,37 

1,64 

1,37 

0,17 

0,17 

1,64 (0,44) 

Zamestnanci škôl a školských zariadení 

Dôchodcovia - bývalí zamestnanci škôl a šz 

Iné fyzické osoby                           

1,26 

1,26 

1,26  

0,00 

0,50 

1,30  

1,26 

1,76 

2,56 

ods. 6.9. 

1,76 

2,56  

 

Základná škola 
Príspevok vo        

výške nákladov  

na nákup potravín  

Príspevok     

na režijné 

náklady  

Príspevok za 

stravovanie  

Úhrada 
príspevku za 

stravovanie  

Stravníci od 6 do 11 rokov 

Stravníci od 6 do 11 rokov (ZŠ I. Krasku 342/1) 

Diétne stravovanie, športová trieda 

         1,08 

         1,08 

         1,30 

   0,24 

   0,12 

   0,12 

     1,32 

     1,20 

     1,42 

     0,12 

     0,00 

     0,22 

Stravníci od 11 do 15 rokov 

Stravníci od 11 do 15 rokov (ZŠ I. Krasku 342/1)                 

Diétne stravovanie, športová trieda 

1,16           

1,16 

1,39 

0,16     

0,04 

0,12 

1,32    

1,20 

1,51 

0,12    

0,00 

0,31 

Zamestnanci škôl a školských zariadení 

Dôchodcovia – bývalí zamestnanci škôl a šz 

Iné fyzické osoby 

1,26 

1,26 

1,26 

0,12 

0,67 

1,47 

1,38 

1,93 

2,73 

ods. 6.9.  

1,93 

2,73 

 

Stredná škola 
Príspevok vo  

výške nákladov  

na nákup potravín  

Príspevok    

na režijné 

náklady  

Príspevok za 

stravovanie  

Úhrada 

príspevku za 

stravovanie  

Stravníci od 15 do 19 rokov 

Diétne stravovanie, športová trieda 

1,26 

1,51  

 0,12 

 0,12  

 1,38 

 1,63  

 1,38 

 1,63  
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2.6. Ods. 6.9. znie: Dospelým stravníkom sa aplikuje úhrada za stravovanie podľa jednotne zvoleného 

finančného pásma pre príslušné zariadenie školského stravovania vo výške celkových nákladov 

na potraviny a režijných nákladov na výrobu jedného jedla ako pre vekovú kategóriu stravníkov 

15 – 19 ročných s akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka práce. 

 

2.7. Ostatné ustanovenia VZN č. 160/2019 ostávajú nezmenené. 

 

 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

 

3.1. Dodatok schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na zasadnutí dňa ......... uznesením č. ......... 

 

3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňa 01.09.2019.  

 

 

 

 

                   PhDr. Marek Čižmár 

          primátor 


