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Všeobecne záväzné nariadenie 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 
 

č. 11/2014,  
 
 

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho 
kraja č. 17/2012 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 
kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej 

spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v znení VZN č. 3/2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

schválené uznesením č. 204/2014 zo dňa 24.11.2014  
 
 

November 2014 



 

 
Všeobecne záväzné nariadenie 

Trenčianskeho samosprávneho kraja 
 
 

číslo 11/2014 
zo dňa 24.11.2014, 

 
 

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho 
kraja č. 17/2012 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl 
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 
kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej 
spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v znení VZN č. 3/2014. 
 
 

Trenčiansky samosprávny kraj vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie v súlade s 
§ 8 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších 
predpisov a § 9 ods. 12 písm. c) 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.   
 
 

Článok I. 
Predmet úpravy 

 
 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa mení Všeobecne záväzné nariadenie 
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 17/2012 o financovaní základných umeleckých 
škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl 
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo 
náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v znení VZN      
č. 3/2014 nasledovne:  
 

1. V Čl. II. sa v odseku 2 vypúšťa písmeno d). 
 

2. V Čl. II. sa odsek 4 vypúšťa a nahrádza sa:  
 

„4. Na zvýšené náklady súvisiace s prevádzkou výdajnej školskej jedálne vo výške: 
 
      a) 0,21 Eur na jedno hlavné jedlo vydané vo výdajnej školskej jedálni v rámci  
          mesta (sídla školy jedálne) 
      b) 0,32 Eur na jedno hlavné jedlo vydané vo výdajnej školskej jedálni mimo  
          mesta (sídla školy jedálne).“ 

 
3. V Čl. II. sa odsek 9 písmeno a) vypúšťa a nahrádza sa:  

 
„a) odstupné, v prípade organizačnej zmeny školského zariadenia po 
predchádzajúcom súhlase predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja vo výške 
v súlade s platnými právnymi normami.“ 
 
 
 



 

 
4. V Čl. II sa v odseku 9 dopĺňa písmeno d) a e):  

 
„d) záväzky školského zariadenia súvisiace so zrušením organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja bez určenia 
právneho nástupcu, ktoré organizácia nie je schopná uhradiť v rámci svojich 
disponibilných finančných zdrojov 
 

e)   mimoriadne výdavky školských zariadení na základe rozhodnutia predsedu  
Trenčianskeho samosprávneho kraja.“  
 

5. V Čl. IV. sa odsek 1 písmeno a) vypúšťa a nahrádza sa:  
 

„a) zariadenia školského stravovania (ZŠS) 
    0,95 Eur na vydané hlavné jedlo 
    0,19 Eur na vydané doplnkové jedlo“  

 
6. V Čl. IV. sa odsek 1 písmeno b) vypúšťa a nahrádza sa:  

 

„b) školské internáty (ŠI) 
    ba) 1 320,- Eur / na 1 ubytovaného žiaka / rok – školské internáty s kapacitou do   
          500 ubytovaných žiakov  
    bb) 1 150,- Eur / na 1 ubytovaného žiaka / rok – školské internáty s kapacitou nad   
          500 ubytovaných žiakov“     
 

7. V Čl. IV. sa odsek 2 písmeno a) vypúšťa a nahrádza sa:  
 

„a) zariadenie školského stravovania (ZŠS) 
     0,84 Eur na vydané hlavné jedlo 
     0,17 Eur na vydané doplnkové jedlo“  
 

8. V Čl. IV. sa odsek 2 písmeno g) vypúšťa a nahrádza sa: 
 

„g) školské internáty (ŠI) 
      1 162,- Eur / na 1 ubytovaného žiaka nad 15 rokov veku / rok“ 

  
9. V Čl. IV. sa v odseku 2 vypúšťa písmeno h).  

 
 

Článok II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho 

samosprávneho kraja uznesením č. 204/2014 dňa 24.11.2014.  
 
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2014 nadobúda účinnosť 01. januára 2015 

s výnimkou Čl. II., odsek 9, písm. e), ktoré nadobudne účinnosť nasledujúcim dňom po 
dni zverejnenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2014 na Úradnej tabuli 
Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

 
 
 
   

                                                                                                Ing. Jaroslav Baška 
                                                                                                predseda 

 


