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o určovaní výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s ubytovaním v školskom internáte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia číslo 8/2008 o určovaní výšky mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte zo dňa 

29.10.2008 ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných Všeobecne záväzným nariadením 

číslo 11/2012 zo dňa 29.2.2012 a Všeobecne záväzným nariadením číslo 16/2012 zo dňa 

19.12.2012  

 

 

 

 
Apríl 2013 



 

2 
 

Predseda  

Trenčianskeho samosprávneho kraja  

vyhlasuje 

 

 

úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia číslo 8/2008 o určovaní výšky mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte zo dňa 

29.10.2008 ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných Všeobecne záväzným nariadením 

číslo 11/2012 zo dňa 29.2.2012 a Všeobecne záväzným nariadením číslo 16/2012 zo dňa 

19.12.2012 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 

 

číslo  8/2008 

 

 

o určovaní výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s ubytovaním v školskom internáte 

 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods.1 zákona č. 302/2001 

Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 117 

ods. 7 až 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom nariadení: 

 

 

Čl. 1 

Predmet úpravy 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie) upravuje výšku mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním a podmienky úhrady 

v školskom internáte. 

 

 

Čl. 2 

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním 

v školskom internáte 

 

1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v 

školskom internáte sa určuje vo výške:  

 

Školský internát 

Výška mesačného príspevku  

v Eur 

Stredná priemyselná škola,                                                  

Ul. SNP 413/8, Myjava 27,- 
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Športové gymnázium,                                                  

Staničná 6, Trenčín  27,- 

Stredná odborná škola obchodu a služieb,                 

Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza 33,- 

Stredná odborná škola M. R. Štefánika,                     

Cesta SNP 244/1, Brezová pod Bradlom 27,- 

Stredná odborná škola,                                                 

Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom 27,- 

Stredná odborná škola sklárska,                                

Súhradka 193, Lednické Rovne 26,- 

Stredná odborná škola,  Pruské 294, Pruské                                    26,- 

Stredná odborná škola,                                                                     

Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica 26,- 

Stredná odborná škola,                                              

Športová 675, Stará Turá 20,- 

Stredná odborná škola,                                                   

Lipová 8, Handlová 20,- 

 

 

2. Ubytovacia bunka je časť školského internátu, ktorú tvoria dve alebo tri izby, spoločná 

predsieň a zariadenia na osobnú hygienu podľa osobitného predpisu (§ 1 ods. 2 písm. j) 

vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách 

na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na 

ubytovacie zariadenia) 

 

3. O znížení alebo odpustení príspevku rozhoduje predseda Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, ak zákonný zástupca žiaka alebo iná osoba písomne o to požiada a predloží doklad 

o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu 3). 

 

4. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú podmienky 

rozhodujúce o znížení alebo odpustení príspevku.  

 

5. Ak dôjde ku zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku, 

zákonný zástupca žiaka alebo iná osoba je povinný(á) túto skutočnosť písomne oznámiť 

Trenčianskemu samosprávnemu kraju. 

 

6. Zmena výšky príspevku sa uskutoční: 

    a)     v  prospech žiaka od prvého dňa kalendárneho mesiaca v ktorom zmena nastala, ak    

            bola oznámená  najneskôr do konca daného mesiaca, 

    b)     v neprospech žiaka od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po       

            kalendárnom mesiaci, v ktorom zmena nastala. 
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Čl. 3 

Podmienky úhrady mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s ubytovaním v školskom internáte 
 

1. Zákonný zástupca žiaka uhrádza príspevok vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca, 

ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. 

 

2. Úhrada príspevku sa realizuje bezhotovostne na bankový účet školského internátu.  

 

 

Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho  

samosprávneho kraja uznesením č. 602/2008 zo dňa 29.10.2008 a nadobudlo účinnosť 

1.1.2009. 

 

2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2012 schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho  

samosprávneho kraja uznesením č. 351/2012 zo dňa 29.2.2012 a nadobudlo účinnosť 

1.3.2012. 

 

3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 16 /2012 schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho 

samosprávneho kraja uznesením č. 481/2012 zo dňa 19.12.2012 a nadobudlo účinnosť               

1. 1. 2013. 

 

 

 

 

                                  

 

 

                                                                             MUDr. Pavol Sedláček, MPH, v.r.  

                                                                                                predseda 

 

 

 

 
3) Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 

 zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

 

 

 


