
Dôvodová správa 
 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 
nariadenie 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 neskorších nariadení (ďalej len „nariadenie“) je predkladané na rokovanie mestského 
zastupiteľstva v Seredi na základe uznesenia MsZ č. 169/2017 zo dňa 21. 09. 2017  
Rodičia MŠ Komenského,  elokovaného pracoviska Murgašova požiadali dňa 18. 09. 2017 
o zníženie poplatku v MŠ (žiadosť viď príloha materiálu).  
 
Zdroje financovania materských škôl v súlade s ustanoveniami zákona č. 597/2003 Z. z. o 
financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 
nariadení sú:  
 
a) prostriedky zo štátneho rozpočtu – príspevok na výchovu a vzdelávanie detí 
v materských školách – príspevok na deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej 
dochádzky. Tento príspevok môže byť v súlade s § 6b  ods. 5 zákona 597/2003 Z. z. použitý 
len na aktivity súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí, a to len na 

a) osobný príplatok alebo odmenu zamestnancov materskej školy ktorí sa 
podieľajú na výchove a vzdelávaní detí, 

b) vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie detí 
1. didaktickou technikou, 
2. učebnými pomôckami, 
3. kompenzačnými pomôckami, 

 c) úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí v škole v prírode, na výletoch, 
exkurziách, saunovaní, športovom výcviku a ďalších aktivitách alebo 

d) úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí. 
V súčasnosti je príspevok na jedno takéto dieťa 162,756 € na rok.   
 
b) prostriedky z rozpočtov obcí – Obec v súlade s § 6 ods. 13 zákona 596/2003 Z. z. 
vykonáva správu škôl, ktorých je zriaďovateľom a na uskutočňovanie výchovno-
vzdelávacieho procesu zabezpečuje 

a) priestory a materiálno-technické zabezpečenie, 
b) didaktickú techniku používanú vo výchovno-vzdelávacom procese, 
c) finančné prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania podľa osobitných predpisov a finančné prostriedky na prevádzku  
údržbu,  

 

Sú to finančné prostriedky poukázané mestu  v súlade so zákonom č. 564/2004 Z. z.  o 
rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
V nasledujúcej tabuľke je prehľad finančných prostriedkov poskytnutých mestu Sereď 
z výnosu z dane FO a PO na jedno dieťa materskej školy a finančných prostriedkov 
poskytnutých materským školám, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom. 
  2012* 2013 2014 2015 2016 2017** 
na dieťa MŠ v PD  1 865,27 1 590,23 1 651,92 1 803,17 1 940,76 2 153,15 
Pridelené na dieťa MŠ DŠ 1 657,64 1 614,60 1 878,00 1 959,75 2 031,31 2 029,40 
Pridelené na dieťa MŠ Kom 1 675,72 1 596,00 1 671,63 1 821,23 1 992,96 2 154,92 
Dofinancované z mesta -198,593 15,075 122,894 87,3255 71,378 -60,991 



* V roku 2012 ešte súčasťou NV 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve 
nebol koeficient na správu školských objektov, tento bol zahrnutý v koeficiente na dieťa materskej školy.  
**Vo finančných prostriedkoch  roku 2017 zatiaľ nie sú zahrnuté finančné prostriedky, ktoré boli materským 
školám pridelené v priebehu rok a na prevádzku a mzdy v rámci zmien rozpočtov. Tieto budú upravené až po 
poslednej zmene rozpočtu na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Ide o finančné prostriedky 
poskytnuté na 2%-né navýšenie platov nepedagogických zamestnancov a 6%-né navýšenie platov 
pedagogických zamestnancov v sume 14696 €, finančné prostriedky pridelené v súvislosti s letnou prevádzkou 
v sume 7360 € a finančné prostriedky na prevádzku v sume 10 000 pre MŠ Komenského na prevádzku.   
 
V nasledujúcej tabuľke je prehľad finančných prostriedkov pridelených v PD na správu 
materských škôl a poskytnutých materským školám na opravu, údržbu, rekonštrukciu 
a modernizáciu objektov a zariadenia.  
  2012* 2013 2014 2015 2016 2017 
na dieťa MŠ v PD  0,00 87,38 90,77 99,08 106,64 118,31 
na MŠ v PD 0,00 40 367,25 41 298,08 46 466,18 52 464,42 57 259,62 
Pridelené MŠ DŠ investície  2 975,00 41 523,00 43 093,00 155 247,20 38 505,00 10 450,00 
Pridelené MŠ Kom na 
investície 17 359,00 42 524,00 25 544,00 22 672,00 118 335,00 60 249,00 
Dofinancované z mesta 20 334,00 43 679,75 27 338,93 131 453,03 104 375,58 13 439,38 
Dofinancované z mesta na 1 
dieťa MŠ  45,69 94,54 60,09 280,28 212,15 27,77 
 
c) prostriedky od iných fyzických osôb a právnických osôb za prenájom priestorov a 
zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-
vzdelávací proces  
 Za prenájom priestorov a zariadenia má príjem len MŠ Ul. D. Štúra od 01. 07. 2015 do 31. 
12. 2017. Ročné nájomné predstavuje sumu 5310 €, čo je na 1 dieťa MŠ 22,31 €/rok. 
 
d) zisk z podnikateľskej činnosti – materské školy v Seredi nevykonávajú podnikateľskú 
činnosť 
  
e) príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu 
povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie 16a) v materských školách, 
školských kluboch detí a centrách voľného času, 
Výška príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu nákladov je v súlade s §28 ods. 5 zákona 
245/2008 Z.z. stanovená vo VZN mesta Sereď č. 7/2011 o určení výšky príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď 
zriaďovateľom v znení neskorších nariadení stanovená nasledovne:  
 
Do 31. 12. 2011 9,95 € 
Do 31. 12. 2012 12,00 € 
Od 01. 01. 2013 25,00 €.  
 
Finančné prostriedky získané  z príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu 
nákladov sa v súlade s § 2 ods. 4 písm. b zákona č. 597/2003 Z. z. použijú ako doplnkový 
zdroj na financovanie rozvoja a skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu; na 
financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzku a na riešenie havarijných situácií. 
 
f) príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu 
povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovou, pobytom, ubytovaním a 



stravovaním v školských internátoch, špeciálnych výchovných zariadeniach a zariadeniach 
školského stravovania.  
 
Výška príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovou, pobytom, 
ubytovaním a stravovaním v školských internátoch, špeciálnych výchovných zariadeniach a 
zariadeniach školského stravovania je v súlade s §28 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. stanovená 
vo VZN mesta Sereď č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v 
školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších 
nariadení stanovená od 2. mája 2013 stanovená v sume 0,07 € režijné náklady na prípravu 
jedného hlavného jedla. Výška finančných prostriedkov na nákup potravín je 1,27 € na 1 deň 
(0,30 € desiata, 0,72 € obed, 0,25 € olovrant).  
 
V nasledujúcej tabuľke je prehľad % výšky príspevkov zákonných zástupcov na dieťa 
materskej školy z celkových nákladov.   
 
Prevádzka na dieťa 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 
Z rozpočtu mesta na prevádzku a mzdy 1666,68 1605,3 1774,82 1890,49 2012,14 2158,39 

Z rozpočtu mesta na opravy, údržbu, 
rekonštrukciu a modernizáciu  

45,69 181,92 150,85 379,36 318,78 146,07 

Príspevok rodičov na dieťa ak materskú 
školu navštevovalo 12 mesiacov 144,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 
% príspevku rodičov z nákladov na dieťa 8,41% 16,79% 15,58% 13,22% 12,87% 13,02% 
 
Zákonní zástupcovia platia tento príspevok väčšinou len 2 roky, mesto prispieva na prevádzku 
a mzdy na takéto dieťa počas celej doby jeho účasti na predprimárnom vzdelávaní,  teda 3 
roky.  
Ak teda dieťa navštevovalo materskú školu 3 roky v šk. rokoch 2014/2015, 2015/2016 
a 2016/2017, zaplatil jeho zákonný zástupca sumu maximálne 600 € a mesto prispelo na 
výchovu a vzdelávanie sumou 6 864,67 €. Príspevok zákonného zástupcu na 
predprimárne vzdelávanie predstavoval podiel  8,74 % .  
Zároveň, ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je 
poberateľom dávky v hmotnej núdzi, príspevok na čiastočnú úhradu nákladov neuhrádza.  
 
Zdrojom pre financovanie výdavkov mesta sú okrem podielových daní aj dane a poplatky 
stanovené v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych dania v znení neskorších 
predpisov   V nasledujúcej tabuľke je prehľad miestnych daní v meste Sereď a v okolitých 
porovnateľných mestách.  
 



 
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené predpokladané vlastné príjmy materských škôl na rok 
2018 pri príspevku zákonných zástupcov 25 €, 22 €, 20 €  a 15 € a tiež výpadok vlastných 
príjmov, ktoré bude potrebné v prípade schválenia nariadenia dofinancovať z rozpočtu mesta.  
 

  

Počet 
detí 

Počet detí 
rok pred 
plnením 

PŠD 

Príspevok / Vlastné príjmy MŠ z poplatkov zákonných 
zástupcov (VP) / Zníženie VP  

Príspevok zo 
ŠR na päťročné 

deti 
predpoklad na 

r. 2018 

25 22 zníženie 
VP 20 zníženie 

VP 15 zníženie 
VP 

     
13,563/mesiac    

MŠ DŠ 232   93   34 750   30 580   4 170   27 800   6 950   20 850   13 900   15 136     
MŠ 
Kom  243   87   39 000   34 320   4 680   31 200   7 800   23 400   15 600   14 160   

Spolu 475   180   73 750   64 900   8 850   59 000   14 750   44 250   29 500   29 296   
 
 
Ak teda MsZ rozhodne o znížení príspevku zákonných zástupcov, bude potrebné v rozpočte 
mesta nájsť zdroj na vykrytie výpadku vlastných príjmov.  
 
Stanoviská riaditeliek materských škôl k zníženiu poplatkov sú v prílohe materiálu.  
 

Prehľad poplatkov v okolitých mestách Sereď Galanta Šaľa Hlohovec Senica Malacky 

Príspevok zákonných zástupcov za pobyt v MŠ 25 13,5 

15, 
dieťa do 
3 rokov 
30 12 15 25 

Priemerný príspevok mesta na prevádzku a 
mzdy v MŠ 2130 2012 1932 2634 2015 2015 
Daň za byt sadzba €/m2 0,152 0,23 0,266 0,25 0,25 0,21 
Ročná daň za byt 70 m2 10,64 16,1 18,62 17,5 17,5 14,7 
Daň za stavbu určenú na bývanie €/m2 0,114 0,23 0,266 0,25 0,25 0,21 
Ročná daň za  prízemný bytový dom 100 m2 11,4 23 26,6 25 25 21 
Poplatok za rozvoj sadzba €/m2 0 0 0 0 0 35 
Príspevok pri narodení dieťaťa 200 0 0 0 0 0 
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