
 
  

 

       
MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MESTA 

TRNAVA 

 

       VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  č. 313, 
 

  

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné 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. 
 

 

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 

všeobecné 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. 
 

     

 

čl. 1 
 

   Všeobecne záväzné nariadenie č. 307 sa mení a dopĺňa takto: 
 
(1) V článku 3 sa dopĺňa nový odsek 4, ktorý znie: 

 
„4. Riaditeľ základnej umeleckej školy môže na základe podmienok určených 

zriaďovateľom pre deti s trvalým pobytom v Meste Trnava v odôvodnených 
prípadoch rozhodnúť o znížení, prípadne odpustení príspevku, ak plnoletý 
žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomne požiada riaditeľa 

o zníženie alebo odpustenie príspevku.“  
 
 



  

(2) V článku 3 sa súčasný odsek 4 označuje ako odsek 5 a znie: 

  
„5. Zníženie príspevku podľa odseku 2 a 4 tohto článku je platné vždy na  
jeden kalendárny rok.“                                               
 
 

(3) V článku 4 sa dopĺňa nový odsek  4 , ktorý znie: 

 
„4. Riaditeľ centra voľného času môže na základe podmienok určených 
zriaďovateľom pre deti s trvalým pobytom v Meste Trnava v odôvodnených 

prípadoch rozhodnúť o znížení, prípadne odpustení príspevku, ak plnoletý 
žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomne požiada riaditeľa 

o zníženie alebo odpustenie príspevku.“  
 
(4) V článku 4 sa súčasný odsek 4 označuje ako odsek 5 a znie: 

  
„5. Zníženie príspevku podľa odseku 2 a 4 tohto článku je platné  vždy na          
jeden kalendárny rok.“ 

 
(5) Ďalej sa vypúšťa odsek 3 v článku 5  a nahrádza  sa novým odsekom 3, 

ktorý znie:  
 

„3. Mesto Trnava ako zriaďovateľ školských jedální a výdajných školských 

jedální určuje finančnú výšku (sumu) príspevku za stravovanie v školskej 
jedálni alebo vo výdajnej školskej jedálni v treťom finančnom pásme podľa  

„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 vydaného MŠ SR“. 

Úprava výšky  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 
a vo výdajnej školskej jedálni súvisí s úpravou finančného pásma MŠ SR 
formou doplnenia časti, ktoré udáva zhodné finančné pásmo pre všetky 

vekové kategórie stravníkov. 
Súčasťou VZN je príloha finančných pásiem  vydaných MŠ SR od 1.9.2008.“ 

 
 

Čl.2 

Záverečné ustanovenia 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009. 
 
 

Schválené Mestským zastupiteľstvom Mesta Trnava dňa 16.12.2008 
Vyvesené dňa 17.12.2008 
Zvesené dňa 2.1.2009 
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