
Dôvodová správa 
 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie 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 (ďalej len „nariadenie“) je predkladaný na rokovanie MsZ na základe 
žiadosti riaditeľky ZŠ Jana Amosa Komenského (viď príloha č. 1) a riaditeľa ZŠ Juraja 
Fándlyho (viď príloha č. 2 materiálu). Riaditelia požiadali o zvýšenie finančného pásma na 
nákup potravín.  
 
V súlade s ustanoveniami § 140 ods. 10 zákona č. č. 245/2008 Z. z. výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výšku 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach školského stravovania, ktorých 
zriaďovateľom je obec určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. Príspevok v 
základných školách  uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín. 
 
Finančné pásma stanovilo MŠVVŠ SR, naposledy boli upravované k 01. 09. 2011. 
V súčasnosti je na nákup potravín v zariadeniach školského stavovania pri základných 
školách stanovené III. finančné pásmo, riaditelia žiadajú o zvýšenie do IV. finančného pásma. 
III. finančné pásmo je pre ZŠ platné už od 01. 09. 2008, výška finančných prostriedkov 
v jednotlivých pásiem bola MŠVVŠ SR naposledy upravovaná 01. 01. 2012.  
 
Porovnanie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo v zariadeniach školského stravovania 
podľa vekových kategórií:  
 III. finančné pásmo (€) IV. finančné pásmo (€) 
Deti materskej školy (ZŠ 
s MŠ Šintava) 

0,28 desiata + 0,68 obed + 
0,23 olovrant = 1,19 

0,30 desiata + 0,72 obed + 
0,25 olovrant = 1,27 

Žiaci 1. stupňa 1,01 1,09 
Žiaci 2. stupňa 1,09 1,16 
Žiaci stredných škôl, dospelí 
stravníci 

1,19 1,26 

 
Zvýšenie nákladov na 1 deň pre žiakov 1. stupňa predstavuje nárast o 0,08 €, mesačne cca. 
1,60 €. 
Zvýšenie nákladov na 1 deň pre žiakov 2. stupňa predstavuje nárast o 0,07 €, mesačne cca. 
1,40 €. 
V materských školách v Seredi je výška nákladov na nákup potravín stanovená v IV. 
finančnom pásme. Okrem nákladov na nákup potravín zákonný zástupca uhrádza aj príspevok 
na režijné náklady v sume 0,07 € na jedno hlavné jedlo.  
 
Riaditelia zároveň požiadali aj o zvýšenie poplatku za poskytovanie doplnkového jedla – 
desiatej zo súčasných 0,50 € na 0,60 € na jedno jedlo.  
 
Účinnosť nariadenia je navrhovaná od začiatku nového školského roka.  
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