
 
      

 
 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MESTA 
TRNAVA 

 
         VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  č. 348, 

 
 
  
 

 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 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 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 313. 
 
 

 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava, na základe samostatnej 
pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 
a podľa § 4 ods. 1 a podľa ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a podľa 
§ 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 116 ods. 6, § 140 ods. 9 a § 141 ods.5 zákona 
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, vydáva toto všeobecne záväzné 
nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 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  Všeobecne záväzného nariadenia č. 313. 
                                                                                              

 
 
 
 
 



čl.1   
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 307 v znení Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 313 sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. V článku 2 sa v ods. 1 vypúšťa znenie druhej vety a nahrádza novým, 
ktoré znie: 

 
„Mesto Trnava ako zriaďovateľ materských škôl určuje výšku 
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na 14 % sumy životného 
minima pre jedno nezaopatrené dieťa mesačne.“ 
 

2. V článku 3 ods. 1 sa vypúšťa doterajšie znenie písmen a) a b) a 
nahrádza sa novým, ktoré znie: 

 
„a) Základná umelecká škola Mozartova 10, Trnava 

- žiaci a študenti výtvarného i literárno-dramatického odboru na 7 % 
sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa mesačne, 

- dospelí navštevujúci výtvarný i literárno-dramatický odbor na 7 % 
sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. 

 
b) Základná umelecká škola M. Sch. Trnavského, Štefánikova 2 , 

Trnava 
- žiaci hudobného odboru (všetky nástroje aj spev od 1. ročníka) na 

13% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa mesačne, 
- žiaci prípravného štúdia v hudobnom odbore na 10 % sumy 

životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa mesačne, 
- žiaci literárno-dramatického a tanečného odboru na 8,5 % sumy 

životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa mesačne, 
- žiaci, ktorí navštevujú len súbor alebo zbor na 8 % sumy životného 

minima pre jedno nezaopatrené dieťa mesačne, 
- študenti vysokých škôl navštevujúci hudobný odbor na 10 % sumy 

životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa mesačne, 
- dospelí navštevujúci hudobný i literárno-dramatický odbor na 12 % 

sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.“ 
 

3. V článku 4 sa doterajšie znenie druhej vety vypúšťa a nahrádza 
novým, ktoré znie: 

 
„Mesto Trnava ako zriaďovateľ centra voľného času určuje výšku 
príspevku za pobyt dieťaťa (dospelého) v centre voľného času 
nasledovne: 

- deti navštevujúce centrum voľného času na 5 % sumy životného 
minima pre jedno nezaopatrené dieťa mesačne, 

- dospelí navštevujúci centrum voľného času na 3 % sumy životného 
minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.“ 

 
4. V článku 5 sa doterajšie znenie odseku 3   nahrádza novým, ktoré 

znie: 



 
„ 3. Mesto  Trnava ako zriaďovateľ školských jedální a výdajných 
školských jedální určuje finančnú výšku ( sumu ) príspevku za 
stravovanie v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni.                                                    
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo 
výdajnej školskej jedálni sa určuje podľa platného „Finančného pásma 
nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 
stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške 
nákladov na nákup potravín“, ktoré vydáva Ministerstvo školstva 
Slovenskej republiky. 
Konkrétna  finančná  výška na stravovanie  sa určuje príkazom 
primátora.“  

 
 

5. Vypúšťa sa príloha „Finančné pásma vydané MŠ SR od 1.9.2008“ 
 
 

Čl. 2 
 

Účinnosť 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 
1.1.2010. 

    
 
Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa 15.12.2009 
Vyvesené dňa 16.12.2009 
Zvesené dňa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Štefan Bošnák  
        primátor 


