
Dôvodová správa 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Sereď č. 15/2011 zo dňa 29. 11. 2011, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Sereď č. 7/2011 zo dňa 14. 06. 
2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach, ktorých je Mesto Sereď zriaďovateľom v znení Všeobecne záväzného 
nariadenia Mesta Sereď č. 11/2011 zo dňa 13. 09. 2011 (ďalej len „novelizácia“) je na 
rokovanie MsZ predložený v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov,  ktorý v ustanoveniach § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, §114 
ods. 6, § 115 ods. 5 a § 116 ods. 6 splnomocnil zriaďovateľov škôl a školských zariadení určiť 
mesačnú výšku príspevkov na čiastočnú úhradu na čiastočnú úhradu nákladov v materských 
školách, základných umeleckých školách a v školských zariadeniach všeobecne záväzným 
nariadením. 

Dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení sú poskytované z výnosu dane 
z príjmov, ktorý je mestu prideľovaný zo štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov. Táto 
novelizácia je predkladaná na rokovanie MsZ z dôvodu poklesu výšky podielových daní a 
poklesu jednotkového normatívu na jedno dieťa, resp, jedného žiaka.  

Navrhovateľ predkladá túto novelizáciu aj z dôvodu nárastu nákladov na prevádzku škôl 
a školských zariadení prijatím zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý mení 
platové tarify pedagogických zamestnancov od 01. 01. 2012.  

Maximálnu výšku príspevkov zákonných zástupcov  na čiastočnú úhradu nákladov 
stanovuje zákon 245/2008 na 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa, 
prípadne pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Výšku týchto príspevkov zriaďovateľ nemenil od 
roku 2008, hoci životné minimum každoročne narastá.   

Táto novelizácia navrhuje zvýšiť príspevky zákonných zástupcov na prevádzku MŠ, 
ZUŠ, ŠKD, ŠSZČ o 10 % oproti pôvodnému VZN.  

Novelizácia ďalej určuje 2 sadzby výšky príspevku v školských strediskách záujmovej 
činnosti a centre voľného času podľa celkového týždenného počtu výchovnej činnosti.  

Novelizácia určuje aj zníženie sumy príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školskom klube detí na 30% celkovej výšky príspevku v prípade, že dieťa navštevuje len 
ranné činnnosti do 8,00 hod.  

Navrhované výšky príspevkov boli prerokované a pripomienkované všetkými riaditeľmi 
škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Sereď. 

Predkladateľ navrhuje účinnosť tejto novelizácie od 01. januára 2012.  
Návrh tohto nariadenia bol prerokovaný v Školskej a športovej a Legislatívno-právnej  

komisii pri  MsZ  v Seredi. 
 
 
 
 


