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Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje 
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému  nariadeniu mesta Trebišov č. 177/2022 o určení výšky 

príspevkov v školách a školských zariadeniach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracovala: Mgr. Danica Gajdošová, vedúca oddelenia školstva   

 

 

V Trebišove  24. 11. 2022 

  

 

 

PhDr. Marek Čižmár  v. r. 
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Návrh dodatku vyvesený na úradnej tabuli mesta Trebišov dňa 25. 11. 2022 

Lehota na pripomienkovanie návrhu dodatku do 05. 12. 2022 

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. 177/2022 
 

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. 177/2022 (ďalej len "VZN"): 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Tento dodatok upravuje výšku príspevkov na činnosť centra voľného času a 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 5 VZN 

   

2.1. Ods. 5.6. znie: Záujmové útvary ,,Plavecký“ a ,,Kuchársky“ môžu byť spoplatnené nad rámec 

príspevkov uvedených v ods. 5.1. až 5.5., podľa výšky nájmu plaveckého bazéna a vývoja cien 

potravín. 

 

Článok 3 

Zmeny a doplnky v článku 6 VZN 

 

3.1. Ods. 6.3. znie: Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje 

v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. 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  0,80 € 

pre každé dieťa materskej školy, ak navštevuje materskú školu a v materskej škole je najmenej  
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50 % detí z domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi; pre dieťa, ak navštevuje 

materskú školu, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej 

príjem je najviac vo výške životného minima; pre dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník 

materskej školy  žijúce v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto 

dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov 

veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu34aaa); do doby nadobudnutia účinnosti 

zmien v zmysle odseku 6.11. VZN.  

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

v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. 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 0,20 € 

u stravníkov od 6 do 11 rokov a 0,40 € u stravníkov od 11 do 15 rokov, pre každé dieťa základnej 

školy, ak navštevuje základnú školu a v základnej škole je najmenej  50 % detí z domácnosti, 

ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi; pre dieťa, ak navštevuje základnú školu, ktoré žije 

v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške 

životného minima; pre dieťa, ktoré navštevuje základnú školu žijúce v domácnosti, v ktorej si ani 

jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na 

vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného 

predpisu34aaa); do doby nadobudnutia účinnosti zmien v zmysle odseku 6.11. VZN. 

 

3.3. Ods. 6.6. znie: Príspevok na  režijné náklady stravníka  v školskej jedálni a výdajnej školskej 

jedálni pri základnej škole sa určuje na  0,20 €, 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 0,60 € v materskej škole  a  0,80 €     

v základnej škole, za každé odobraté hlavné jedlo. Iné fyzické osoby uhrádzajú celkovú výšku 

hodnoty jedla, resp. príspevku za stravovanie. 

 

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

      súčet príspevku vo  výške nákladov na nákup potravín (príslušné 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. 

 
 Tabuľka č. 1: Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň pri materskej škole (v eurách) 

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  

Hmotná núdza, ŽM a DDB  

Diétna strava 

Diétna strava (HN, ŽM a DDB) 

2,10 

2,10 

2,50 

2,50 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2,10 

2,10 

2,50 

2,50 

2,10 

0,80 

2,50 

1,20 

Zamestnanci škôl a školských zariadení 

Dôchodcovia - bývalí zamestnanci škôl a šz 

Iné fyzické osoby                           

2,40 

2,40 

2,40  

1,40 

0,60 

1,40  

3,80 

3,00 

3,80 

ods. 6.9. 

3,00 

3,80  

 
Tabuľka č. 2: Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň pri základnej škole (v eurách) 

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 (HN, ŽM a DDB) 

        1,30 

        1,30 

   0,20 

   0,20 

     1,50 

     1,50 

     1,50 

     0,20 
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Diétna strava, športová trieda 

Diétna strava, športová trieda (HN, ŽM a DDB) 

        1,60 

        1,60         

   0,20 

   0,20    

     1,80 

     1,80      

     1,80 

     0,50      

Stravníci od 11 do 15 rokov 

Stravníci od 11 do 15 rokov (HN, ŽM a DDB) 

Diétna strava, športová trieda 

Diétna strava, športová trieda (HN, ŽM a DDB) 

Stravníci od 15 do 19 rokov 

Diétne stravovanie, športová trieda 

1,50 

1,50                   

1,80 

1,80 

1,70 

2,00 

0,20 

0,20     

0,20 

0,20 

0,20 

0,20 

1,70 

1,70    

2,00 

2,00 

1,90 

2,20 

1,70 

0,40    

2,00 

0,70 

1,90 

2,20 

Zamestnanci škôl a školských zariadení 

Dôchodcovia – bývalí zamestnanci škôl a šz 

Iné fyzické osoby 

2,00 

2,00 

2,00 

1,60 

0,80 

1,60 

3,60 

2,80 

3,60 

ods. 6.9.  

2,80 

3,60 
Vysvetľujúca poznámka: HN – hmotná núdza; ŽM – životné minimum; DDB – dieťa bez daňového bonusu. 

 

3.5. Ods. 6.9. znie: Zamestnancom  školy  alebo  školského  zariadenia  a  iným  fyzickým  osobám  sa 

      určuje  stupeň finančného  pásma  ako  pre  vekovú  kategóriu  stravníkov  15 - 19  ročných  podľa 

      Finančného  pásma  B.   Pri  príprave  hlavných  jedál  pre  zamestnancov  školy  alebo   školského 

      zariadenia  a  iné  fyzické  osoby podľa  Finančného pásma B  je  v normovaní prípustná tolerancia 

      navýšenia  hmotnosti  mäsa  o  30 %.  Dospelým  stravníkom  sa  aplikuje   úhrada  za  stravovanie 

      s akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka práce. 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

 

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

 

4.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2023.  

 

 

 

 

                   PhDr. Marek Čižmár 

          primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
34aaa) 

§ 33 ods. 1 písm. b) a § 52zzn ods. 3 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 
 

 

 

 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/#paragraf-33.odsek-1.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/#paragraf-52zzn.odsek-3.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/


 

 

Dôvodová správa 

 

Zriaďovateľ školských jedální a výdajných školských jedální má, v zmysle zákona      

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov, kompetenciu 

prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) rozhodnúť a určiť 

príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie a to vo 

výške príspevku nákladov na nákup potravín a výške príspevku na režijné náklady, podľa 

reálnych finančných potrieb týchto zariadení školského stravovania. 

Návrh dodatku č. 1 k VZN mesta Trebišov č. 177/2022 o určení výšky príspevkov 

v školách a školských zariadeniach vychádza z  požiadaviek väčšiny riaditeľov/-liek 

a  vedúcich stravovacích zariadení materských a základných škôl, ako aj potreby určiť 

príspevok zákonného zástupcu dieťaťa za stravovanie, v súvislosti so zmenou finančných 

pásiem na nákup potravín, platných od 01. 01. 2023. Je preto nevyhnutné opätovne reagovať  

na dynamiku cien a medziročný viac ako 25 % - tný priemerný nárast cien potravín, ale aj 

výrobných vstupov, t. j. prevádzkových a osobných nákladov spojených s prípravou jedál.  

     Z dôvodov, aby naďalej skladba jedálneho lístka zodpovedala zásadám jeho 

zostavovania, príprava jedál aktuálnym materiálno-spotrebným normám a receptúram a aby 

bolo možné plniť odporúčané výživové dávky pre všetky vekové kategórie stravníkov, 

navrhujeme s účinnosťou od 01. 01. 2023: 

 

- pri celodennej strave v materskej škole 3. finančné pásmo na nákup potravín, t. j. 

úhradu príspevku zo súčasných 1,54 € na 2,10 €, okrem zákonného zástupcu dieťaťa   

(hmotná núdza, životné minimum, dieťa bez daňového bonusu), ktorý bude uhrádzať 

namiesto súčasných 0,24 € (pri dotácii 1,30 € z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) 

príspevok vo výške 0,80 € (viď tabuľka č. 1 návrhu dodatku k VZN); 

 

- pri hlavnom jedle (obed) v základnej škole 1. finančné pásmo na nákup potravín 

a príspevok na režijné náklady, t. j. úhradu príspevku zo súčasných 1,40 € na 1,50 € na 

I. stupni ZŠ a z 1,49 € na 1,70 € na II. stupni ZŠ, okrem zákonného zástupcu dieťaťa 

(hmotná núdza, životné minimum, dieťa bez daňového bonusu), ktorý bude uhrádzať 

(pri dotácii  1,30 € z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) príspevok vo výške 0,20 € 

na I. stupni ZŠ a 0,40 € na II. stupni ZŠ (viď tabuľka č. 2 návrhu dodatku k VZN). 

 

      Príspevok na režijné náklady pre každého stravníka (na I. a II. stupni ZŠ, v prípade 

potreby na SŠ) v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni pri základnej škole sa určuje na 

0,20 €, za každé odobraté hlavné jedlo.  

 

     Záujmové útvary ,,Plavecký“ a ,,Kuchársky“ si vyžadujú osobitnú úhradu. Prenájom 

plaveckého bazéna na CZŠ s MŠ Gorkého je spoplatnený v zmysle cenníka ZŠ. Kuchársky 

záujmový útvar sa pre svoju činnosť nezaobíde bez nákupu potravín, ktorých cena neustále 

rastie. 

 

 

Spracoval: Ing. Rastislav Kočiš, referent pre školstvo  

V Trebišove  21. 11. 2022  

 


