
Zápisnica zo 7. rokovania v roku 2011 - Komisie školstva a vzdelávania MZ 
mesta Trnava, ktoré sa konalo dňa 8. augusta 2011 na Mestskom úrade 

v Trnave  
(Trhová 3, prvé poschodie, č. dverí 142). 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 307, ktorým sa určuje výška   

príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 
    

K  bodu č. 1  
Zasadnutie otvoril predseda komisie, Ing. Augustín Hambálek, ktorý privítal 
prítomných.  
 
 
K  bodu č. 2  
Vedúca OVŠaK, Mgr. Ružena Maková oboznámila členov komisie s návrhom VZN, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 307, ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt 
dieťaťa v materskej škole, výška príspevku v základných umeleckých školách, výška 
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času 
a výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej 
jedálni a vo výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava v 
znení VZN č. 313 a VZN č. 348. 
 
V zmysle § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. za pobyt dieťaťa v Materskej škole 
zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov 
materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou najviac 15% sumy životného minima 
pre jedno nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom 
minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Na stretnutí riaditeliek materských škôl s MsÚ  - OVŠaK dňa 2.6.2011 navrhli 
riaditeľky zvýšenie príspevku z 14% na 15% sumy životného minima pre jedno 
nezaopatrené dieťa mesačne. Návrh bol dňa 16.6.2011 prerokovaný v Mestskej 
školskej rade mesta Trnava a všetkými prítomnými členmi schválený. Dôvodom 
zvýšenia je neustály rast cien tovarov a služieb, zároveň snaha riaditeliek materských 
škôl o zabezpečenie kvalitnej edukačnej činnosti v nastavenom systéme. 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 307 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 
313 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 348 sa mení a dopĺňa takto: 
V článku 2 sa v ods. 1 vypúšťa znenie druhej vety a nahrádza sa novým, ktoré znie: 
„Mesto Trnava ako zriaďovateľ materských škôl určuje výšku príspevku za pobyt 
dieťaťa v materskej škole na 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené 
dieťa mesačne.“ 



 
Členovia komisie s návrhom VZN súhlasili a toto stanovisko je spracované 
v uznesení č.3/2011. 
 
Predseda komisie sa v závere poďakoval členom za účasť a rokovanie ukončil. 
 
        
 
 
 
        Ing. Augustín Hambálek  
                 predseda komisie ŠaV 
 
 
 
 
Zapísala : Mgr. Monika Bašnáková, sekretár komisie 
Dňa : 09. augusta 2011  


