
      
 
 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MESTA 
TRNAVA 

 

     

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  č. 499 
 

 
ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských 
zariadeniach 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, § 

114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 10 a § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne 
záväzné nariadenie, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava.                                                                                        

 
 

 
čl. 1 

                                Úvodné ustanovenia.    

 
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa určuje: 
 

- výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za 

pobyt dieťaťa v materskej škole, 

- výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základných 

umeleckých školách, 

- výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školskom 

klube detí 

- výška  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného 

času  

- výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výška príspevku na režijné 

náklady  a podmienky úhrady v školskej jedálni, 

- výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výška príspevku na 

režijné náklady vo výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Trnava. 
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čl. 2 
 

Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 
dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava. 

 

1. Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu1, 
zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v 
materskej škole príspevkom. 

 
2. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole vo veku nad 3 roky sa určuje vo 

výške 20,00 eur/mesiac za jedno dieťa. Príspevok podľa predchádzajúcej vety 
sa uhrádza od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po 
kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo 3 roky. 

 
3. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole vo veku do 3 rokov sa určuje vo 

výške 50,00 eur/mesiac za jedno dieťa. Príspevok podľa predchádzajúcej vety 
sa uhrádza vrátane mesiaca, v ktorom dieťa dovŕšilo 3 roky. 
 

4. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa2: 
a)  ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad 

o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke 
v hmotnej núdzi podľa osobitných predpisov3, 

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 
5. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa 
neuhrádza za dieťa4: 

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe 
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 

preukázateľným spôsobom, 
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola 

prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom    alebo 

inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca 
pomernú časť príspevku určeného v bodoch  2 a 3 tohto článku VZN. 

 

Žiadosť o odpustenie príspevku predloží zákonný zástupca dieťaťa riaditeľovi 
MŠ najneskôr do 30 kalendárnych dní od opätovného nástupu dieťaťa do 

materskej školy. 
 

čl. 3 

 
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základných 
umeleckých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava. 

 
 

1. Príspevok v základných umeleckých školách sa určuje v nasledovnej výške: 
A. pre Základnú umeleckú školu, Ulica Mozartova 10, Trnava: 

  

                                                 
1 § 28 ods. 3 zákona č. 245/2008 z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákona) v znení neskorších predpisov 
2 § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákona) v znení neskorších predpisov 
3 zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov 
4 § 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákona) v znení neskorších predpisov 
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a)   10,00eur/ mesiac za neplnoletého žiaka výtvarného i 

literárno-dramatického odboru, 
b) 15,00 eur/mesiac za plnoletého žiaka, ktorý je študentom vysokej školy 

alebo osobou poberajúcou starobný alebo invalidný dôchodok, 
c)    8,00 eur/mesiac za neplnoletého žiaka prípravného štúdia výtvarného 

a literárno-dramatického odboru, 

d) 20,00 eur/mesiac za iného plnoletého žiaka, okrem plnoletého žiaka 
uvedeného v písm. b) tohto odseku. 
 

B. pre Základnú umeleckú školu Mikuláša Schneidera – Trnavského, 
Ulica Štefánikova 2, Trnava 

a)   13,00 eur/mesiac za neplnoletého žiaka hudobného odboru (všetky 
nástroje a spev od 1. ročníka), 

b) 17,00 eur/mesiac za plnoletého žiaka, ktorý je študentom strednej 

a vysokej školy alebo osobou poberajúcou starobný alebo invalidný 
dôchodok v hudobnom odbore, 

c)   10,00 eur/mesiac za neplnoletého žiaka prípravného štúdia                
v hudobnom odbore, 

d) 10,00 eur/mesiac za neplnoletého žiaka literárno-dramatického a 

tanečného odboru, 
e)   12,00 eur/mesiac za plnoletého žiaka literárno-dramatického a 

tanečného odboru, 

f)     7,00 eur/mesiac za neplnoletého žiaka v súbore alebo zbore 
v hudobnom odbore, 

g)   10,00 eur/mesiac za plnoletého žiaka v súbore alebo zbore 
v hudobnom odbore, 

h) 25,00 eur/mesiac za iného plnoletého žiaka, okrem plnoletého žiaka 

uvedeného v písm. b) tohto odseku, 
i)     5,00 eur/mesiac za zamestnanca ZUŠ, ktorý je žiakom hudobného 

odboru. 
 

2.  Mesto Trnava ako zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť5 

o znížení alebo odpustení príspevku podľa bodu 1 tohto článku VZN, ak 
plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada 
a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov 

k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu3.  
 

3. Mesto Trnava po preverení dokladov predložených podľa bodu 2 tohto článku 
VZN rozhodne o znížení alebo odpustení príspevku podľa bodu 1 tohto článku 
VZN a písomné vyhotovenie rozhodnutia doručí plnoletému žiakovi alebo 

zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka. 
 
4. Rozhodnutie o znížení príspevku podľa bodu 3 tohto článku VZN je platné a 

účinné vždy na jeden kalendárny rok. 
 

čl. 4 
 
 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava. 

                                                 
5 § 49 ods. 5 zákona č. 245/2008 z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákona) v znení neskorších predpisov 
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1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti   školského klubu detí 
sa určuje vo výške 12,00 eur/mesiac za jedno dieťa. 

 
2. Mesto Trnava ako  zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť 
o znížení alebo odpustení príspevku podľa bodu 1 tohto článku VZN6, ak 

zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je 
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 
podľa osobitného predpisu3. 

 
3. Mesto Trnava po preverení dokladov predložených podľa bodu 2 tohto článku 

VZN rozhodne o znížení alebo odpustení príspevku podľa bodu 1 tohto článku 
VZN a písomné vyhotovenie rozhodnutia doručí zákonnému zástupcovi dieťaťa. 
 

4. Rozhodnutie o znížení príspevku podľa bodu 3 tohto článku VZN je platné a 
účinné vždy na jeden kalendárny rok. 

 
čl. 5 

 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava. 

 

 
1.  Centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť, záujmovú 

činnosť a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich 
voľnom čase. Pre účely tohto VZN sa dieťa a iná osoba do dovŕšenia 18. roku 
veku považuje za neplnoletého žiaka a rodič a iná osoba po dovŕšení 18. roku 

veku za plnoletého žiaka. 
 

2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času  sa 
určuje v nasledovnej výške : 

-   6,00 eur/mesiac za neplnoletého žiaka, 

- 10,00 eur/mesiac za plnoletého žiaka. 
 
3.  Mesto Trnava ako  zriaďovateľ centra voľného času môže rozhodnúť 

o znížení alebo odpustení príspevku podľa bodu 2 tohto článku VZN7, ak 
plnoletý žiak  alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada 
a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov 

k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu3. 
 

4. Mesto Trnava po preverení dokladov predložených podľa bodu 3 tohto článku 
VZN rozhodne o znížení alebo odpustení príspevku podľa bodu 2 tohto článku 
VZN a písomné vyhotovenie rozhodnutia doručí plnoletému žiakovi alebo 

zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka. 
5. Rozhodnutie o znížení príspevku podľa bodu 4 tohto článku VZN je platné a 
účinné vždy na jeden kalendárny rok. 

 
 

 

                                                 
6 § 114 ods. 7 zákona č. 245/2008 z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákona) v znení neskorších predpisov  
7 § 116 ods. 7 zákona č. 245/2008 z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákona) v znení neskorších predpisov 
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čl. 6 
 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej 
jedálni a vo výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Trnava. 

 
 

1.  Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň poskytuje 

stravovanie   stravníkom za čiastočnú úhradu nákladov na nákup 
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na 

odporúčané výživové dávky. Stravníkom v školskej jedálni a výdajnej 
školskej jedálni pre účely tohto VZN je dieťa, žiak, zamestnanec školy 
a školského zariadenia. 

 
2. Výška príspevku podľa tohto článku VZN sa určuje  podľa platných 

Finančných pásiem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa 
vekových kategórií stravníkov a príspevku zákonného zástupcu dieťaťa 
a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, vydaných  Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 
 

3. Výška príspevku pre  stravníka, ktorým je zamestnanec školy 
alebo školského zariadenia sa určuje  zaradením do vekovej kategórie 
stravníkov 15-18/19 ročných vo Finančných pásmach nákladov na nákup 
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevku 
zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín 

vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky. 

4. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej 

školskej jedálni sa určuje v nasledovnej výške: 

  A. pre materské školy: 

- za dieťa (od 2 do 6 rokov) 0,30 eura/desiata/deň     

- za dieťa (od 2 do 6 rokov) 0,72 eura/ obed /deň 

- za dieťa (od 2 do 6 rokov) 0,25 eura /olovrant 

- za dieťa (od 2 do 6 rokov) spolu 1,27 eura/deň  

- za zamestnanca školy a školského zariadenia 1,26 eura/obed/deň  

B. pre základné školy: 

- za žiaka (od 6 do11 rokov) 1,09 eura /obed/ deň   

- za žiaka (od 11 do 15 rokov) 1,16 eura /obed / deň 

- za zamestnanca školy a školského zariadenia 1,26 eura/ obed /deň   
 

C. pre základné školy s materskou školou: 

- za dieťa (od 2 do 6 rokov) 0,30 eura /desiata /deň 

- za dieťa (od 2 do 6 rokov) 0,72 eura /obed /deň 

- za dieťa (od 2 do 6 rokov) 0,25 eura /olovrant /deň 

- za dieťa (od 2 do 6 rokov) spolu 1,27 eura /deň 
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- za žiaka (od 6 do 11 rokov) 1,09 eura/obed /deň 

- za žiaka (od 11 do 15 rokov) 1,16 eura/ obed/deň 

- za zamestnanca školy a školského zariadenia 1,26 eura/ obed/ deň 

 
5. Zákonný zástupca neplnoletého stravníka a plnoletý  stravník sú povinní 

uhradiť príspevok podľa bodu 4 tohto článku VZN  v mesiaci 

predchádzajúcom mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje, podľa 
požiadaviek školskej jedálne alebo výdajnej školskej jedálne. V prípade, 
ak  príspevok nebude uhradený v určenej lehote, školská jedáleň 

a výdajná školská jedáleň nie je povinná poskytnúť stravníkom 
stravovanie. 

 

čl. 7 

Príspevok na režijné náklady v školskej jedálni a vo výdajnej 

školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava. 

 

1. Zákonný zástupca dieťaťa a žiaka prispieva na úhradu režijných 

nákladov vzniknutých v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni podľa 

tohto článku VZN. 

 

2. Príspevok na režijné náklady  v školskej jedálni a vo výdajnej školskej 

jedálni za dieťa v materskej škole a žiaka v základnej škole sa určuje  

v nasledovnej výške 0,20 eura/obed. 

čl. 8 

 
Zrušovacie ustanovenia. 

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší: 
 

- VZN č. 399, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava,  

- VZN č. 413, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

č.399, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava, 

- VZN č. 425, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava v znení 

Všeobecného záväzného nariadenia č. 413, 

- VZN č. 432, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 

399, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava v znení Všeobecne záväzných 

nariadení č. 413 a č. 425, 
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- VZN č. 458, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie 

č. 399, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava v znení 

Všeobecne záväzných nariadení č. 413, č. 425 a č. 432. 

 
čl. 9 

 

Účinnosť. 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 
2018. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r. 

primátor 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa 26.6.2018 
Vyvesené dňa 29.6.2018  

Zvesené dňa 14.7.2018 
 
 
 


