
 
 

Komisia školstva, kultúry a športu          
                                                                                                              

Číslo: 9 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 20. 06. 2022 

 

 

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

 

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 30. 05. 2022; 

 

B/ zrušuje 

      s účinnosťou od 01. 08. 2022  uznesenie  Mestského zastupiteľstva  v Trebišove  č. 86/2019  zo  

      dňa 17. 06. 2019  v časti 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“; 

 

C/ schvaľuje 

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

      Trebišov, vo výške 1,54 €, s účinnosťou od 01. 08. 2022. 

 

  

        

 

 

Predkladá: PhDr. Daniela Fecková, predsedníčka komisie 

Spracoval: Mgr. Danica Gajdošová, tajomníčka komisie 

 

 

V Trebišove 31. 05. 2022 

 

 

 

PhDr. Daniela Fecková  v. r. 
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Komisia školstva, kultúry a športu          
                                                                                                              

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 30. 05. 2022 
 

 

     Poslanci       Neposlanci 

 

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

        2. PhDr. Beáta Kereštanová              2. Mgr. Lenka Janoková 

      3. Bc. Jozef Gedeon                            

      4. Jozef Krucovčin 

 

Neprítomní členovia komisie:                  1. Mária Johanidesová                           

 

          

Ostatní prítomní:                   1. Mgr. Viera Mokáňová 

         2. Mgr. Peter Sovák 

         3. JUDr. Martin Galgoczy 

         4. Mgr. Danica Gajdošová 

         5. 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. PhDr. Daniela Fecková 

predložila návrh zmeny pôvodného poradia prerokovávaných bodov programu zasadnutia, za ktorý  

hlasovali prítomní členovia komisie jednomyseľne. 

 

2. Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trebišov  o prideľovaní mestských nájomných 

    bytov 

JUDr. Martin Galgoczy oboznámil prítomných s pracovnou verziou návrhu VZN, ktorý reaguje na 

meniacu sa situáciu ohľadom súčasných možností získania bývania v meste Trebišov, s výhľadom do 

blízkej budúcnosti, z dôvodu výstavby nových nájomných bytových jednotiek a zvýšeného záujmu 

o ich pridelenie. Prítomným zodpovedal nasledovné otázky predstavením zapracovaných zmien do 

nového návrhu VZN, t. j. ohľadom zmeny procesu a podmienok prideľovania mestského nájomného 

a sociálneho bytu, trvania doby nájmu, možnosti podania žiadosti vzhľadom na trvalý pobyt žiadateľa, 

prechodu už podaných žiadostí do evidencie podľa nového VZN, preukazovania príjmu žiadateľa a 

jeho schopnosti splácania, resp. finančnej zábezpeky a pod. 

Komisia školstva, kultúry a športu odporúča schváliť predložený návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Trebišov o prideľovaní mestských nájomných bytov jednomyseľne. 
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3. Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trebišov  o určení výšky príspevkov  v školách 

    a školských zariadeniach 

Mgr. Danica Gajdošová uviedla prítomným predložený návrh VZN, ktorým dochádza k zmene výšky 

príspevkov v zariadeniach školského stravovania, z dôvodov nevyhnutného pokrytia reálnych 

finančných potrieb týchto zariadení, predovšetkým pri zabezpečovaní zdravých, t. j. nutrične a 

energeticky plnohodnotných jedál, najmä v súvislosti s cenovým nárastom potravín. V stravovacích 

zariadeniach materských a základných škôl, tak s účinnosťou od 01. 08. 2022, navrhujeme zmenu 

výšky príspevku zo súčasne platného a určeného 1. finančného pásma na 3. finančné pásmo na nákup 

potravín na jedno jedlo. Zároveň navrhujeme určiť príspevok na režijné náklady stravníka v školskej 

jedálni pri základnej škole na 0,19 €, za každé pripravené hlavné jedlo (obed), s výnimkou stravníka 

Základnej školy Ivana Krasku 342/1, Trebišov, ktorý navrhujeme určiť na 0,09 €. Konečným 

výsledkom takto navrhovaných zmien bude nasledovná úhrada príspevku za stravovanie pre 

zákonného zástupcu dieťaťa: 

Pri materskej škole zo súčasných 1,37 € na 1,54 €, pri zákonom určených skupinách (predškolák, 

hmotná núdza, životné minimum a dieťa bez daňového bonusu) zo súčasných 0,07 € na 0,24 €; 

Pri základnej škole zo súčasných 1,30 € na 1,40 € (na I. stupni ZŠ) a na 1,49 € (na II. stupni ZŠ),       

pri zákonom určených skupinách (hmotná núdza, životné minimum a dieťa bez daňového bonusu)     

zo súčasných 0,00 € na 0,10 € (na I. stupni ZŠ) a na 0,19 € (na II. stupni ZŠ); pri stravníkoch 

Základnej školy Ivana Krasku 342/1, Trebišov na 0,09 € (na II. stupni ZŠ). 

Podrobnejšie dôvody navrhovaných príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa v školských jedálňach a  

výdajných školských jedálňach sú súčasťou dôvodovej správy k návrhu VZN. 

V rámci čiastočnej úhrady nákladov spojených s činnosťou centra voľného času, navrhujeme v   

článku 5, ods. 5.1., písm. c) študent od 15 do 19 rokov, jednotný príspevok vo výške 2,00 € mesačne, 

bez ohľadu na ich trvalý pobyt. Dôvodom navrhovanej zmeny je ustanovenie a činnosť Študentského 

parlamentu mesta Trebišov, ktorý pôsobí pri Centre voľného času, T. G. Masaryka 2229/36, Trebišov, 

ako aj dlhodobá absencia akýchkoľvek členov CVČ študentov, s trvalým pobytom mimo mesta, pri 

výške príspevku 65,00 € ročne. 

Prítomní členovia komisie nevzniesli k predloženému návrhu VZN žiadne výhrady a pripomienky. 

Komisia školstva, kultúry a športu odporúča schváliť predložený návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Trebišov o  určení výšky príspevkov v  školách a  školských  zariadeniach 

jednomyseľne. 

 

4. Návrh Príspevku za stravovanie dieťaťa v Mestských detských jasliach 

Mgr. Danica Gajdošová oboznámila prítomných s dôvodom predloženého návrhu, ktorý spočíva a 

nadväzuje na úpravu výšky úhrady príspevku za stravovanie v materských školách v zmysle 

navrhovaného VZN mesta Trebišov o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach. Ide 

z väčšej časti, čo do počtu detí, o jednu a tú istú vekovú kategóriu stravníkov (podľa metodiky 

k Materiálno-spotrebným normám a receptúram – skupina A) v jasliach a  materskej škole, ktorá 

celodennú stravu pre deti pripravuje. Vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností navrhujeme upraviť 

príspevok za stravovanie dieťaťa v Mestských detských jasliach zo sumy 1,37 € na 1,54 € s účinnosťou 

od 01. 08. 2022. Prítomní členovia komisie nevzniesli k predloženému návrhu príspevku žiadne 

výhrady a pripomienky. 
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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 1,54 € 

jednomyseľne.  

 

5. 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 


