Všeobecne záväzné nariadenie
Trnavského samosprávneho kraja
č. 17/2008
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na ubytovanie
v školskom internáte v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK

Trnava, september 2008

Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja na základe ustanovenia § 8 ods.1 a
§ 11 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov podľa ustanovenia § 117 ods.7 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva
pre územie Trnavského samosprávneho kraja toto

Všeobecne záväzné nariadenie
Trnavského samosprávneho kraja
č. 17/2008
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na ubytovanie
v školskom internáte v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK
Úvodné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie upravuje výšku a bližšie podmienky úhrady nákladov na
ubytovanie v školskom internáte, a to:
a) spôsob jej určenia a platenia,
b) povinnosti žiaka, resp. zákonného zástupcu žiaka uhradiť mesačný príspevok
v školskom internáte,
c) poskytovanie zľavy a odpustenie časti úhrady mesačného príspevku
v školskom internáte.
2. Všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na školské internáty v zriaďovateľskej
pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.
Článok 1.
Poskytovanie služieb v školskom internáte
Školský internát zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie
a stravovanie. Svojím výchovným programom nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu činnosť
školy v čase mimo vyučovania. Mimoškolské aktivity orientuje na uspokojenie
individuálnych potrieb a záujmov žiakov. Školský internát môže poskytovať ubytovanie
a stravovanie v čase pracovného voľna, pracovného pokoja i v čase školských prázdnin.
Článok 2.
Určenie výšky mesačného príspevku v školskom internáte
1. Výšku mesačného príspevku žiaka tvorí čiastočná úhrada nákladov na ubytovanie
v školskom internáte a určuje sa vo výške 20 % sumy aktuálneho
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životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.¹
2. Pri plnení nadštandardných podmienok môže štatutárny zástupca príslušnej školy zvýšiť
výšku mesačného príspevku maximálne o 10 % z ceny určenej podľa ods. 1. Úprava
mesačného príspevku o takéto zvýšenie podlieha oznamovacej povinnosti príslušnej školy
vo vzťahu k zriaďovateľovi.
3. Za nadštandardné podmienky sa považuje splnenie niektorého z nasledujúcich kritérií:
nepretržitá prevádzka (okrem školských prázdnin), vlastná internátna knižnica, prístup na
internet, vybavenosť priestorov pre záujmovú činnosť, posilňovňa, telocvičňa, kurty,
plaváreň,.....
Článok 3.
Povinnosť zaplatiť úhradu nákladov na ubytovanie
1. Mesačný príspevok uhrádza zákonný zástupca žiaka alebo žiak, ak dovŕšil 18. rok svojho
veku ku dňu prihlásenia sa na ubytovanie v školskom internáte.
2. Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.
3. Úhrada sa realizuje jedným z nasledovných spôsobov:
- poštovou poukážkou,
- bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov z účtu žiaka, resp. zákonného
zástupcu žiaka na účet školského internátu.
Článok 4.
Podmienky poskytovania zľavy a odpustení časti úhrady nákladov
Riaditeľ školy, ktorej súčasťou je školský internát, môže rozhodnúť o znížení
alebo odpustení mesačného príspevku, ak o to písomne požiada zákonný zástupca žiaka
alebo žiak, ak dovŕšil 18. rok svojho veku ku dňu prihlásenia sa na ubytovanie v školskom
internáte. K žiadosti musí byť priložený originálny doklad o tom, že zákonný zástupca žiaka
je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.²
Článok 5.
Záverečné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie číslo 17/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na ubytovanie v školskom internáte v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK
bolo podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších
–––––––––––––––––––––
¹ §2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
² Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
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územných celkov v znení neskorších predpisov schválené Zastupiteľstvom TTSK dňa
17.9.2008 uznesením číslo 448/2008/21.
2. Zmeny a doplnenia tohto VZN možno vykonať iba uznesením Zastupiteľstva TTSK.
3. VZN č. 17/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
ubytovanie v školskom internáte v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK nadobúda účinnosť
dňom 1.10.2008.
V Trnave dňa 17.9.2008

Tibor Mikuš
predseda
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