
 

MESTO TRNAVA 
MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE 

 
 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE Č. 387  

 
ktorým primátor mesta vyhlasuje úplné znenie 

Všeobecne záväzného nariadenia 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, VZN č. 348 a VZN č. 386  

 
 

Primátor mesta na základe splnomocnenia vo Všeobecne záväznom 

nariadení mesta Trnava č. 361 vyhlasuje toto Všeobecne záväzné 
nariadenie, ktorým sa vydáva úplné znenie Všeobecne záväzného 
nariadenia 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, schváleného Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava 
dňa 16. 12. 2008, Všeobecne záväzného nariadenia č. 348 schváleného 
Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa 15. 12. 2009 a Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 386 schváleného Mestským zastupiteľstvom mesta 
Trnava dňa 6. 9. 2011 

 

PRVÁ ČASŤ 
 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
 

čl. 1  

Úvodné ustanovenia 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa 

v materskej škole, výšku príspevku v základných umeleckých školách, 
výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 

centra voľného času a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
a podmienky úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava. 



  
DRUHÁ ČASŤ 

 
Určenie výšky príspevkov 

 
čl. 2 

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Trnava 

 

1.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. 
 
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. 

 
2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 
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 zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, 

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 
 

3. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa 
neuhrádza za dieťa: 
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 bode 1 tohto článku VZN. 
 
 

čl. 3 
Výška príspevku v základných umeleckých školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Trnava 
 

1. V zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. na  čiastočnú úhradu 

nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole zriadenej obcou 
prispieva zákonný zástupca na žiaka mesačne sumou najviac 15 % sumy 

životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa a dospelá osoba mesačne 
sumou najviac 15% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú 
osobu v súlade so zákonom č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 



Mesto Trnava ako zriaďovateľ základných umeleckých škôl určuje výšku 

príspevku za pobyt dieťaťa (dospelého) v základnej umeleckej škole 
nasledovne: 

 
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. 
 

2. Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka   písomne 
požiada riaditeľa základnej umeleckej školy o zníženie príspevku a predloží 
doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke 

v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 
a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o pomoci v hmotnej núdzi“), znižuje sa príspevok v základnej 
umeleckej škole podľa bodu 1 písm. a) a b) tohto VZN o polovicu.  
 

3. Riaditeľ základnej umeleckej školy po preverení dokladov predložených 
podľa bodu 2 tohto  článku VZN písomne oznámi plnoletému žiakovi alebo 
zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka zníženie príspevku v základnej 

umeleckej škole. 
 

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. 
 

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

 
čl. 4 

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 

centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava 



 

1. V zmysle § 116 ods. 7 zákona  č. 245/2008 Z. z. na  čiastočnú úhradu 
nákladov spojených s činnosťou centra voľného času zriadenej obcou 

prispieva zákonný zástupca mesačne sumou najviac 15 % sumy životného 
minima pre jedno nezaopatrené dieťa a dospelá osoba mesačne sumou 
najviac 15% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu 

v súlade so zákonom č.601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

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. 
 

2. Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka   písomne 
požiada riaditeľa centra o zníženie príspevku a predloží doklad o tom, že je 
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 

podľa zákona zákon o pomoci v hmotnej núdzi, znižuje sa príspevok v centre 
voľného času bodu 1 tohto VZN o polovicu. 
 

3. Riaditeľ centra po preverení dokladov predložených podľa bodu 2 tohto  
článku VZN písomne oznámi plnoletému žiakovi alebo zákonnému 

zástupcovi neplnoletého žiaka zníženie príspevku v centre voľného času. 
 
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. 
 

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

 

 
čl. 5 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 
v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Trnava. 

 
1. V zmysle § 140 ods. 9 a § 141 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. zriaďovateľ 
poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré 

uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín  podľa 
vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. 

 
2. Mesto Trnava ako zriaďovateľ školských jedální a výdajných školských 
jedální určuje výšku finančného príspevku na stravovanie v súlade 

s Finančnými pásmami 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 vydalo MŠ SR 
s účinnosťou od 1.9.2008, v    zmysle     ustanovenia   § 140 ods. 10 zákona  

č. 245/2008 Z. z., a ktoré tvoria prílohu tohto VZN. Pre dospelého stravníka 
sa zabezpečuje strava podľa vekovej kategórie stravníkov 15-18/19 ročných. 
 

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 vedy 

výskumu a športu Slovenskej republiky.  

Konkrétna finančná výška na stravovanie sa určuje príkazom primátora. 

4. Zákonný zástupca dieťaťa, dospelý stravník je povinný uhradiť výšku 
(platbu) za stravné mesačne vopred. Ak platba za stravné nebude uhradená 
do prvého dňa v nasledujúcom mesiaci,  vedúca školskej jedálne nie je 

povinná  poskytnúť stravu deťom, žiakom alebo dospelým stravníkom. 

5. Mesto Trnava ako zriaďovateľ školských jedálni a výdajných školských 
jedální má v kompetencii upravovať finančnú výšku príspevku na 

stravovanie podľa finančného pásma vydaného MŠVVaŠ SR, aby sa dodržali 
plnenia odporúčaných výživových dávok v mesačnej zostave jedálneho lístka 

a cien nákupu základných potravín podľa spotrebného koša.   
 

Čl. 6 

Spoločné ustanovenia 

1. Mestské zastupiteľstvo Mesta Trnava splnomocňuje primátora mesta na 

vydanie príkazu primátora, ktorým sa stanovuje 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.   

2. Určenie spôsobu úhrady poplatkov v zariadeniach bez právnej subjektivity 
je v kompetencii zriaďovateľa, v zariadeniach s právnou subjektivitou je 

v kompetencii riaditeľa školy, školského zariadenia. 
 
 

Čl. 7 
Zrušovacie ustanovenia 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší uznesenie MZ mesta Trnava 

č. 359/2004 zo dňa 22. 6. 2004 k riešeniu finančného príspevku na stravné 
v zariadeniach školského stravovania materských a základných škôl 



Čl. 8 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 2. 9. 2008. 
 
VZN č. 313, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 307, nadobudlo účinnosť dňom 

1. 1. 2009. 
 
VZN č. 348, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 307, nadobudlo účinnosť dňom 

1. 1. 2010. 
 

VZN č. 386, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 307, nadobudlo účinnosť dňom 
1. 10. 2011. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
                                                                     Ing. Vladimír Butko 

 primátor v.r 
 

 

V Trnave, dňa 19.septembra 2011 
 

 
 
 

 
 
 


