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Návrh na uznesenie 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 07. 02. 2019 prerokovalo a 
 
 
u z n á š  a      s a 
 
 
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. xx/2019, 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 
 

a) bez pripomienok 
 

b) s pripomienkami 
 

 



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.  

 
Zákonom č. 375/2018, ktorým sa  mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v 
pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola 
s účinnosťou od 01. 01. 2019 zavedená nová dotácia na podporu výchovy k stravovacím 
návykom dieťaťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy. Výška podpory je 1,20 
za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu a odobralo 
stravu.  
 
Zmena zákona č. 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 č.7/2011.  
 

1. Na základe požiadavky vedúcich ŠJ 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.  
Ak má mesiac 20 pracovných dní, mesačný nárast na nákladov na nákup potravín 
predstavuje 1,4 € na jedno dieťa. Sumu 26,80 € budú uhrádzať zákonní zástupcovia detí, ktoré 
nie sú v poslednom ročníku materskej školy alebo nie sú z rodín poberajúcich pomoc 
v hmotnej núdzi – podľa doteraz platného nariadenia platili 25, 04 €.  
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 
2,80 €.  
 
Z dôvodu zmeny zákona č. 553/2003 Z. z. navrhujeme zvýšiť príspevok zákonných zástupcov 
na režijné náklady v materských školách z terajších 0,07 € na jedno hlavné jedlo na 0,20 € na 



deň, počas ktorého stravník odoberie aspoň jedno jedlo. Nárast predstavuje 0,13 € na jeden 
deň, mesačné navýšenie nákladov na réžie predstavuje sumu 2,60 €.  
Návrh nariadenia zavádza aj príspevok zákonného zástupcu na režijné náklady v základných 
školách v sume 0,20 €, mesačne to predstavuje zvýšenie nákladov na stravovanie žiakov ZŠ 
o sumu 4,00 €.  
 
Návrh nariadenia bol predmetom rokovania MsZ aj v decembri 2018. Mestské zastupiteľstvo 
sa na nariadení uznieslo, primátor pozastavil výkon rozhodnutia uznesenia:  
Návrh nariadenia bol spracovaný so všeobecne známymi skutočnosťami – novela zákona č. 
544/2010 Z.z. bola schválená v NR SR 04. 12. 2018, návrh zákona prezident SR podpísal 11. 
12. 2018. Zákon 375/2018 Z.z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v 
pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol 
vydaný v Zbierke zákonov SR až 28. 12. 2018. 
 
Úrad spracoval nový návrh nariadenia, v ktorom sú zohľadnené pripomienky prijaté na MsZ 
dňa 13. 12. 2018.  
 
Návrh nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov od 23. 01. 2019.           
Pripomienky k návrhu tohto nariadenia bolo možné  podať v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. do 02. 02. 2019  na Mestskom úrade v Seredi. 
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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď 
č. x/2019 zo dňa 07. 02. 2019 

 
ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzne 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 

Návrh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schválené MsZ v Seredi  dňa: 07. 02. 2019 
Účinnosť od: 01. marca 2019 
 



Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa 
§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 
24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, §114 ods. 6, § 
116 ods. 6, § 140 ods. 10 a § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto 
„Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. .../2019, 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“): 
 

Čl.  I 
 
Všeobecne záväzné nariadenie 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 sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. § 7 vrátane nadpisu znie: 

„§ 7 
Zariadenia školského stravovania 

  
1) Finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií sú 

stanovené nasledovne:  
a) pre školské jedálne a výdajné školské jedálne pri materských školách V. finančné pásmo, 
b) pre školské jedálne pri základných školách IV. finančné pásmo.  

 
2) Výška príspevku, ktoré uhrádza zákonný zástupca na nákup potravín je nasledovná:  
 

a) za dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy: 
aa) desiata, obed, olovrant  0,14 EUR 
ab) desiata, obed   0,00 EUR 
ac) obed    0,00 EUR 
ad) olovrant    0,00 EUR” 
 

b) za dieťa okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy 
aa) desiata, obed, olovrant  1,34 EUR 
ab) desiata, obed   1,08 EUR 
ac) obed    0,76 EUR 
ad) olovrant    0,26 EUR 
 

c) za žiaka základnej školy prijatého do školskej jedálne pri základnej škole: 
aa)  obed - žiaci prvého stupňa 1,09 EUR,  
bb) obed - žiaci druhého stupňa 1,16 EUR,  
bc) desiata - žiaci prvého a druhého stupňa 0,60 EUR. 

 
d) za žiaka základnej školy alebo strednej školy prijatého do školskej jedálne pri materskej 

škole:  
aa) za žiaka I. stupňa základnej školy za obed 1,16 EUR 
ab) za žiaka II. stupňa základnej školy za obed 1,22 EUR  
ac) za žiaka strednej školy za obed   1,33 EUR 

 
e) za dieťa materskej školy alebo žiaka strednej školy prijatého do školskej jedálne pri 

základnej  škole:  
aa) za žiaka materskej školy za obed   1,27 EUR 
ac) za žiaka strednej školy za obed   1,26 EUR 



 
 

2. Výška príspevku na nákup potravín dospelých stravníkov je stanovená nasledovne:  
 
a) stravujúci sa v zariadeniach školského stravovania pri materských školách   1,33 EUR, 
b) stravujúci sa v zariadeniach školského stravovania pri základných školách   1,26 EUR. 

 
3. Finančné pásmo je zhodné pre všetky kategórie stravníkov v príslušnom zariadení 

školského stravovania.  
 

4. Výška príspevku zákonného zástupcu na režijné náklady v školskej jedálni pri 
materskej škole a v školskej jedálni pri základnej škole je určený na 0,20 EUR na deň 
počas ktorého stravník odoberie aspoň jedno jedlo.     
 

5. Príspevok podľa odseku 4 uhrádza zákonný zástupca spolu s príspevkom na nákup 
potravín na potravinový účet školskej jedálne do posledného dňa predchádzajúceho 
mesiaca. 

 
 
 

Čl. II 
 
Toto nariadenie  nadobúda účinnosť  01. marca  2019. 
 
 
 
 
 
V Seredi dňa 07. 02. 2019  

         
 

    
                                                                                           Ing. Martin Tomčányi 

                                                                                                      primátor mesta       
 
 
 
Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Seredi dňa  ..........  uznesením   č. .......                 
Deň vyhlásenia:  
Deň zvesenia:  
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