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Mesto Trenčianske teplice na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky pre územie mesta Trenčianske Teplice 

 

v y d á v a 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

 č. 4/2022 

 

ktorým sa mení a dopĺňajú Všeobecne záväzné nariadenia č. 6/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa 

na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách, školských zariadeniach a zariadeniach školského stravovania, 

ktorých zriaďovateľom je Mesto Trenčianske Teplice v znení VZN č. 8/2021 a VZN č. 12/2021. 

 

Všeobecne záväzné nariadenia č. 6/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, 

školských zariadeniach a zariadeniach školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je Mesto 

Trenčianske Teplice v znení VZN č. 8/2021 a VZN č. 12/2021 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

 

Článok 1 

 

1. V Článku 8  Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 

a v zariadení školského stravovania v MŠ a podmienky úhrady sa v bode č. 6 mení na finančné 

pásmo č. 3 na nákup potravín na jedno jedlo a nahrádza  novým znením: 
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tabuľka Materská škola - zariadenie školského stravovania 

Materská škola - zariadenie školského stravovania 

Ukazovateľ 

Finančné pásmo č. 3 na 

nákup potravín na jedno 

jedlo 

(v €) 

Náklady 

na 

nákup 

potravín 

(spolu) 

(v €) 

Dotácia na 

podporu 

dieťaťa k 

stravovacím 

návykom 

(v €) 

Príspevok 

zákon. 

zástupcu 

na režijné 

náklady 

(v €) 

Úhrada 

zákon. 

zástupcu za 

jeden deň 

(réžia 

+doplatok 

na nákup 

potravín) 

(v €) 

Desiata Obed Olovrant 

MŠ - denná                  

stravník - dieťa v 

MŠ 

0,38 0,90 0,26 1,54 x 0,10 1,64 

MŠ - denná                

stravník v 

poslednom ročníku 

MŠ, ktoré 

nedovŕšilo 6 rokov 

veku a to vzhľadom 

na skutočnosť, že na 

tieto deti nie je 

možné si uplatniť 

nárok na zvýšený 

daňový bonus 

0,38 0,90 0,26 1,54 1,30 0,10 0,34 

MŠ - denná                

stravník v 

poslednom ročníku 

MŠ, ktoré dovŕšilo 

6 rokov veku a to 

vzhľadom na 

skutočnosť, že na 

tieto deti nie je 

možné si uplatniť 

nárok na zvýšený 

daňový bonus 

0,38 0,90 0,26 1,54 1,30 0,10 0,34 

MŠ - denná                  

stravník - dieťa v 

MŠ (hmotná núdza, 

životné minimum) 

0,38 0,90 0,26 1,54 1,30 0,10 0,34 

MŠ - zamestnanec x 1,41  1,41 x 3,47 4,88 
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tabuľka Školská jedáleň pri ZŠ A. Bagara 

Školská jedáleň pri ZŠ A. Bagara 

Ukazovateľ 

Finančné 

pásmo č. 3 na 

nákup 

potravín na 

jedno jedlo 

(v €) 

Náklady 

na nákup 

potravín 

(spolu) 

(v €) 

Dotácia 

na 

podporu 

dieťaťa k 

stravovac

ím 

návykom 

(v €) 

Príspevok 

zákon. 

zástupcu na 

režijné 

náklady 

(v €) 

Úhrada zákon. 

zástupcu za 

jeden deň 

(réžia 

+doplatok na 

nákup 

potravín) 

(v €) 
Obed 

ZŠ A. Bagara 

Stravník/žiak I. stupňa 1,21 1,21  x 0,10  1,31 

Stravník/žiak I. stupňa ak 

žije v domácnosti, ktorej 

členovia si neuplatnili, 

alebo si nemohli uplatniť 

nárok na zvýšený daňový 

bonus 

1,21 1,21 1,30  0,10 0,10 

Stravník/žiak I. stupňa             

(hmotná núdza, životné 

minimum) 

1,21 1,21 1,30  0,10 0,10 

Stravník/žiak II. stupňa 1,30 1,30  x 0,10 1,40 

Stravník/žiak II. stupňa           

ak žije v domácnosti, ktorej 

členovia si neuplatnili, 

alebo si nemohli uplatniť 

nárok na zvýšený daňový 

bonus 

1,30 1,30 1,30  0,10 0,10 

Stravník/žiak II. 

Stupňa, ktorý dovŕši 

vek 15 rokov * 

1,30 1,30 1,30 0,10 0,10 

Stravník/žiak II. stupňa             

(hmotná núdza, životné 

minimum) 

1,30 1,30 1,30  0,10 0,10 

Zamestnanec ZŠ 1,41 1,41  x 3,47 4,88 

Iní stravníci 

Žiak Súkromnej strednej 

športovej školy do 15 

rokov 

1,41 1,41  x 0,10 1,51 

Žiak Súkromnej strednej 

športovej školy nad 15 

rokov 

1,41 1,41  x 1,47 2,88 

Zamestnanec Súkromnej 

strednej športovej školy  
1,41 1,41  x 3,47 4,88 

Fyzická osoba - dôchodca 1,41 1,41  x 2,57 3,98 

*/ Čestné vyhlásenie predloží zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje ZŠ a dovŕši 15 rokov veku. 

Po dovŕšení 15 rokov si môžu rodičia uplatniť nárok na dotáciu na stravovanie a súčasne, pokiaľ rodič 

spĺňa ďalšie podmienky určené podľa zákona o dani z príjmov, si rodič môže uplatniť nárok na základný 

daňový bonus. 
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Článok 2 

 

1. V PIATEJ ČASTI – „Záverečné ustanovenia“ sa dopĺňajú nasledovné body znejúce: 

 

 

11) Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia č. 

6/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a 

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských zariadeniach 

a zariadeniach školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trenčianske Teplice v znení 

VZN č. 8/2021 a VZN č. 12/2021 bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčianskych 

Tepliciach, dňa 29.06.2022,  uznesením č. 103/VI/2022. 

 

12) Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022, , ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia 

č. 6/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 

a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských zariadeniach 

a zariadeniach školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trenčianske Teplice v znení 

VZN č. 8/2021 a VZN č. 12/2021 bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta a webovom sídle mesta a 

nadobúda účinnosť dňom 1.9.2022. 

 

13) Mestské zastupiteľstvo splnomocňuje primátorku mesta na vydanie úplného znenia VZN č. 6/2019 

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení 

výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských zariadeniach a zariadeniach 

školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trenčianske Teplice v znení VZN č. 8/2021, 

VZN č. 12/2021 s VZN č. 4/2022. 

 

 

 

 

      Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková      

                                           primátorka mesta 

 

 

Vyvesené:  

Zvesené: 


