
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 z dôvodu 
legislatívnych zmien v oblasti  

- podpory stravovacích návykov detí navštevujúcich posledný ročník materskej školy a  
- odmeňovania zamestnancov školských jedální.  

 
Legislatívna zmena zákona 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR zavádza dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom 
dieťaťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy. Zároveň bude ponechaná aj 
dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa aj deťom vo veku od 3 rokov – 
pre rodiny v hmotnej núdzi. Výška podpory je 1,20 za každý deň, v ktorom sa dieťa 
zúčastnilo výchovno-vzdelávcieho procesu a odobralo stravu.  
 
Zmena zákona 553/2004 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov zvyšuje mzdy nepedagogických 
zamestnancov v školských jedálňach  
 
Na základe uvedených zmien je potrebné upraviť VZN 7/2011.  
 

1. Navrhujeme zvýšiť finančné pásmo na nákup potravín v materských školách zo IV. na 
V. Finančné pásma sú platné od 01. 09. 2011 a ich hodnota sa za posledných 7 rokov 
nezmenila. Cena potravín však rastie. V súčasnosti už je veľmi ťažké pripraviť stravu 
v doteraz platnom pásme v súlade s predpísanými odporúčanými výživovými dávkami 
a materiálno-spotrebnými normami a receptúrami pre školské stravovanie 
predovšetkým v menších zariadeniach školského stravovania 

 
Porovnanie nákladov:  
IV. pásmo desiata 0,30 €, obed 0,72 €, olovrant  0,25 €, spolu 1,27 € 
V. pásmo desiata 0,32 €, obed 0,76 €, olovrant 0,26  €, spolu 1,34 € 
 
Nárast predstavuje sumu 0,07 € na jeden deň za plnohodnotnú stravu.  
Mesačný nárast na nákladov na nákup potravín predstavuje 1,47 € na jedno dieťa.  
 
Túto sumu budú uhrádzať len zákonní zástupcovia detí, ktoré nie sú v poslednom ročníku 
materskej školy – predškoláci alebo nie sú z rodín poberajúcich pomoc v hmotnej núdzi.  
 
Zákonní zástupcovia predškolákov alebo poberajúci pomoc v hmotnej núdzi budú podľa 
navrhovaného nariadenia uhrádzať po odrátaní dotácie 1,20 € len sumu 0,14 € za celodenné 
stravovanie (desiata, obed, olovrant), mesačne to predstavuje príspevok zákonného zástupcu 
2,94 €.  
 
Ak by k úprave nariadenia nedošlo zákonní zástupcovia predškolákov alebo poberajúci 
pomoc v hmotnej núdzi by tiež stravu nemali úplne zadarmo -  po odrátaní dotácie 1,20 € by 
prispievali na nákup potravín sumou  0,07 € za celodenné stravovanie (desiata, obed, 
olovrant), mesačne to predstavuje príspevok zákonného zástupcu 1,47 € 
 



Z dôvodu zmeny zákona 553/2003 Z. z,. nariadenie tiež navrhuje zvýšiť príspevok zákonných 
zástupcov na režijné náklady v materských školách z terajších 0,07 € na jedno hlavné jedlo na 
0,10 € na deň počas ktorého stravník odoberie aspoň jedno jedlo. Nárast predstavuje 0,03 € na 
jeden deň, mesačné navýšenie nákladov na réžie predstavuje sumu 0,63 €.  
Návrh nariadenia zavádza aj príspevok zákonného zástupcu na režijné náklady v základných 
školách v sume 0,10 €, mesačne to predstavuje zvýšenie nákladov na stravovanie žiakov ZŠ 
o sumu 2,10 €.  
 
V ods. 6 je stanovená povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa v materskej škole oznámiť 
neprítomnosť dieťaťa v materskej škole najneskôr v deň jeho neprítomnosti do 8.00 h. Za 
porušenie tejto povinnosti navrhujeme stanoviť sankčný poplatok vo výške 1,20 €. Je  to 
z dôvodu, že v prípade, že zákonní zástupca dieťa neodhlási a dieťa sa výchovno-vzdelávacej 
činnosti nezúčastní, nemá nárok na dotáciu. Jedáleň však jedlo pre dieťa pripraví – náklady na 
potraviny mu vzniknú ale nárok na dotáciu im nevznikne a mesto ako príjemca dotácie bude 
povinné vrátiť ju poskytovateľovi.   
 
 
 


