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Návrh na uznesenie 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 17. 07. 2019  prerokovalo a 
 
 
u z n á š  a      s a 
 
 
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. x/2019 o určení výšky príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď 
zriaďovateľom 
 

a) bez pripomienok 
 

b) s pripomienkami 
 

 



Dôvodová správa 
 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď o určení výšky príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom 
je na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Seredi predkladaný z dôvodov:  

- 01.09. 2019 vstupujú do platnosti nové finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo 
podľa vekových kategórií stravníkov vydané MŠVVaŠ SR ,  

- 01.09. 2019  vstupujú do platnosti ustanovenia zákona č. 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, týkajúce sa dotácií 1,20 € pre žiakov 
základných škôl, 

- pôvodné VZN mesta Sereď č. č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom 
bolo menené a dopĺňané už 10-krát.  

 
Navrhované nariadenie nemení výšku príspevkov v materskej škole (§2) a v základnej 
umeleckej škole (§3). 
 
Zmena výšky príspevkov je navrhovaná v § 4 Príspevok na činnosť školského klubu detí, § 5 
Príspevok na činnosť centra voľného času a v § 6 – 8 týkajúcich sa príspevkov v zariadeniach 
školského stravovania.  
 
V navrhovanom nariadení bolo pri príspevkoch na činnosť základnej umeleckej školy, 
školského klubu detí, centra voľného času a na réžie v školskej jedálni pri základnej škole 
upravené, že tento príspevok uhrádza zákonný zástupca len za mesiace obdobia školského 
vyučovania od septembra do júna.  
 
Mesto Sereď v súlade s legislatívou môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevkov, ak 
o to zákonný zástupca žiaka/dieťaťa/ stravníka alebo dospelá osoba požiada a predloží doklad 
o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 
 
§ 4 Príspevok na činnosť školského klubu detí 
Príspevok je v doteraz platnom nariadení stanovený od 1. 1. 2013 na sumu 13 € na mesiac za 
dieťa. Na základe pripomienky predloženej riaditeľkou ZŠ Jana Amosa Komenského a po 
dohovore s riaditeľkou ZŠ Juraja Fándlyho  na pracovnom stretnutí k príprave návrhu 
nariadenia navrhujeme zvýšiť príspevok na 15 € - zvýšenie o 2 € mesačne. 
Zároveň v doteraz platnom nariadení bolo ustanovenie o tom, že v prípade, ak sa zúčastňuje 
dieťa len ranej výchovnej činnosti do začiatku vyučovania, zníži sa príspevok na 30 %, teda 
3,60  mesačne. V novom nariadení navrhujem znížiť príspevok na 25 %, teda 3,75 €, zvýšenie 
o 0,15 € mesačne.   
 
§ 5 Príspevok na činnosť centra voľného času 
Mesto Sereď dostáva finančné prostriedky na centrá voľného času podľa § 7a ods. 9 zákona č. 
597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 
neskorších predpisov na počet obyvateľov mesta vo veku 5 – 15 rokov. Príspevok do 
podielových daní na dieťa predstavuje v roku 2019 sumu 103,15 €.  
Mesto Sereď prispieva na činnosť centra voľného času v súlade s VZN č. 1/2015 o 
financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v 
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meste Sereď v znení neskorších nariadení. V zmysle § 2 ods. 5 písm. d) poskytuje mesto 
Sereď finančné prostriedky na deti, žiakov a ostatné osoby do  dovŕšenia 18 rokov skutočne 
prijaté do centa voľného času. Na rok 2019 predstavuje príspevok na prevádzku a mzdy 
čiastku 230 € pre ZŠ Juraja Fándlyho a 231,47 € pre ZŠ Jana Amosa Komenského.  
Celkovo navštevuje centrá voľného času v Seredi 93 detí, ktoré nemajú trvalý pobyt  v našom 
meste. Oslovili sme obce, z ktorých deti navštevujú centrá voľného času v Seredi.  
Z celkového počtu 28 obcí súhlasilo s poskytnutím finančných prostriedkov 9 obcí, 13 obcí 
nesúhlasí s poskytnutím finančných prostriedkov, 6 obcí na výzvu nereagovalo vôbec. 
Celkovo mali obce v roku 2019 prispieť mestu Sereď finančnými prostriedkami vo výške cca. 
8 400 €. Ku koncu júna to však bolo iba 1 176,57 €.  
Z toho dôvodu navrhujeme zaviesť rôzne príspevky na čiastočnú úhradu nákladov pre žiakov 
s trvalým pobytom v meste Sereď (zostáva ako v doteraz platnom nariadení 3,30 € a 6,60 €). 
Navrhujeme zvýšiť príspevky pre deti z obcí, ktoré prispeli na činnosť centier voľného času 
(4,50 € a 7,80 €) a príspevky pre detí z obcí, ktoré neprispeli (13 € a 16 €). 
Vyčísliť príjem finančných prostriedkov do rozpočtu mesta nie je možné v súčasnosti 
vyčísliť, nakoľko nie je známe, koľko detí z okolitých obcí bude prijatých do centra voľného 
času od septembra 2019.  
 
K navrhovaným § 6 - 8  
Príspevok na zariadenia školského stravovania je definovaný v § 140 ods. 9 zákona č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov ako “príspevok za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré 
uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca prispieva na 
úhradu režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ“. 
 
V § 6 navrhovaného nariadenia je stanovené finančné pásmo v súlade s novými finančnými 
pásmami na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov vydané 
MŠVVaŠ SR, ktoré  vstúpia do platnosti od 1. 9. 2019 (viď príloha č. 1  materiálu).  
3. finančné pásmo je stanovené na základe požiadaviek riaditeľov škôl a vedúcich školských 
jedální.  
Príspevok na desiatu v základnej škole  je stanovený na 0,60 €  jednotne pre obidve vekové 
kategórie rovnako ako v doteraz platnom nariadení.   
 
 
V §7 je určená výška príspevku na režijné náklady v sume 4 € mesačne, v doteraz platnom 
nariadení bol príspevok na réžie v sume 0,20 € za každý deň, kedy stravník odobral aspoň 
jedno jedlo. To znamenalo, že zákonný zástupca uhradil vopred réžie a tie mu tiež boli 
v rámci zúčtovania vracané.  
 
 V § 8 sú stanovené podmienky úhrady príspevkov v školskej jedálni:  
 
ods. 1 – zníženie výšky úhrady zákonného zástupcu o 1,20 € - o dotáciu na podporu výchovy 
k stravovacím návykom.  
(3) Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej 
len "strava") v materskej škole 33) a v základnej škole 34) na každé dieťa, ktoré navštevuje  
a) posledný ročník materskej školy alebo základnú školu,  
b) materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje 
pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,  
c) materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, je najmenej 50% detí z 
domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.  
(6) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa 
zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. 
 



ods. 2 – mechanizmus znižovania príspevkov – jedáleň overí, či sa dieťa zúčastnilo 
výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole. Zúčtuje 
finančné prostriedky do 10 dní po skončení mesiaca. Program na evidenciu stravníkov 
a poplatkov umožňuje informovať po skončení mesiaca zákonného zástupcu o aktuálnej 
výške preplatkov. Finančné prostriedky zašle zákonnému zástupcovi 2-krát ročne najneskôr 
do 10 kalendárnych dní po skončení školského roka a do konca kalendárneho roka.  
V ods. 4 navrhujeme znížiť úhradu za réžie na základe rozhodnutia zriaďovateľa o pomernú 
časť v prípade prerušenia prevádzky školskej jedálne – rovnako je to riešené aj pri príspevku 
v materskej škole. Zníženie príspevku na réžie je možné aj vtedy, ak dieťa, resp. žiak 
nedochádza do školy 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo 
rodinných dôvodov.  

 
 
Deti v materskej škole, ktoré nemajú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky  
 30,80 € potraviny + 4 € réžie  34,80 €   
Deti v materskej škole, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky  a deti 
z rodín v hmotnej núdzi 
 6,80 potraviny + 4 € réžia  10,80 € 
Žiaci I. stupňa ZŠ, ktoré sa zúčastnia výchovno-vyučovacieho procesu a odoberú jedlo 
 0,2 € potraviny + 4 € réžia  4,20 € 
Žiaci II. stupňa ZŠ, ktoré sa zúčastnia výchovno-vyučovacieho procesu a odoberú jedlo 
 2 € potraviny + 4 € réžia  6 € 
Žiaci ZŠ – desiata    12 € 
Sumy sú vyčíslené v mesiaci – 20 pracovných dní.  
 
Účinnosť nariadenia je navrhovaná pätnástym dňom od vyhlásenia (predbežne 02. 08. 2019), 
okrem § 6, § 7 a § 8 ods. 1 a 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2019, kedy 
nadobúdajú účinnosť  

- nové finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 
stravníkov vydané MŠVVaŠ SR a 

- ustanovenia zákona č. 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, týkajúce sa dotácií 1,20 € pre žiakov základných škôl. 
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-Návrh- 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď 
č. x/2019 zo dňa 17. 07. 2019 

 
 
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválené MsZ v Seredi  dňa 17. júla 2019 
Účinnosť od  
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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 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. x/2019 o určení výšky 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď 
zriaďovateľom“, (ďalej len „nariadenie“): 

 
 § 1  

Predmet úpravy 
Toto nariadenie určuje  

1. výšku: 
a) mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole1, 
b) mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základných umeleckých 

školách2, 
c) mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí3, 
d) mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času4,  
e) príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín5, 
f) príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej 

jedálni5 

v školách a školských zariadeniach zriadených podľa osobitného predpisu6 mestom Sereď a 

2. podmienky úhrady príspevkov v školskej jedálni podľa bodu 1 písm. e) a f). 

§ 2 
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 
1) Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole je:  

a) za dieťa vo veku od 3 rokov počas školského roka 20,00 €; 
b) za dieťa vo veku od 3 rokov počas mesiacov júl a august 30,00 €; 
c) za dieťa vo veku do 3 rokov 30,00 €; tento príspevok uhrádza zákonný zástupca poslednýkrát 

za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 3 roky. 
 

2) Príspevok podľa odseku 1 sa neuhrádza za dieťa v prípade splnenia podmienok podľa osobitného 
predpisu7. 

3) Mesto Sereď rozhodne o odpustení príspevku podľa odseku 1 v prípade splnenia podmienok podľa 
osobitného predpisu8.  

 
 
 
 
 

                                                 
1 § 28 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
2 § 49 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. 
3 § 114 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. 
4 § 116 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.  
5 § 140 ods. 10 a § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. 
6 § 6 ods. 2  písm. a) – e) 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.  
7 § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.  
8 § 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z.  
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§ 3 
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základných umeleckých školách 

 
1) Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej 
škole na osobu za každý mesiac obdobia školského vyučovania9 predstavuje: 

a) v prípravnom štúdiu  
- v individuálnom vyučovaní   10,00 €, 
- v skupinovom vyučovaní     7,00 €, 

b) v základnom štúdiu 
- v individuálnom vyučovaní  10,00 €, 
- v skupinovom vyučovaní     7,00 €, 

c) v štúdiu pre dospelých pre plnoletú osobu, ktorá má vlastná príjem 
- v individuálnom vyučovaní  70,00 €, 
- v skupinovom vyučovaní   40,00 €, 

d) v štúdiu pre dospelých pre plnoletú osobu do 25 rokov – študujúcu, ktorá nemá vlastný príjem 
- v individuálnom vyučovaní  10,00 €, 
- v skupinovom vyučovaní      7,00 €. 
 

2) Mesto Sereď môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 1 v prípade 
splnenia podmienok podľa osobitného predpisu10. 

§ 4 
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 

 

1) Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí je  
15,00 € za dieťa za každý mesiac obdobia školského vyučovania9.   

2) Ak sa dieťa zúčastňuje iba ranných činností školského klubu detí do začiatku vyučovania, je výška 
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 3,75 € za dieťa 
za každý mesiac obdobia školského vyučovania9. 

3) Mesto Sereď môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 1 a 2 v prípade 
splnenia podmienok podľa osobitného predpisu11.  

4) Riaditeľ školského klubu detí pre príslušný školský rok určí a zverejní na úradnej tabuli cenník  
poplatkov na  ostatné  voľno časové  aktivity, zabezpečované okrem pravidelnej činnosti školského 
klubu detí (letné tábory a pod).  

§ 5 
Príspevok  na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času 

 
1) Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času  na 
osobu za každý mesiac obdobia školského vyučovania9 je:      

a) pre osoby s trvalým pobytom v meste Sereď 
1. na záujmový útvar, ktorého celková časová dotácia je maximálne 4 výchovné hodiny 

týždenne 3,30 €, 
2. na záujmový útvar, ktorého celková časová dotácia je viac ako 4 výchovné hodiny 

týždenne 6,60 €. 
b) pre osoby s trvalým pobytom v obciach, ktoré mestu Sereď prispeli na záujmové vzdelávanie  

                                                 
9 § 2 ods. 1 vyhlášky  č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na 
stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na 
jazykových školách v znení vyhlášky 518/2010 Z. z. 
10 § 49 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.  
11 § 114 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z.  
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1. na záujmový útvar, ktorého celková časová dotácia je maximálne 4 výchovné hodiny 
týždenne 4,50 €, 

2. na záujmový útvar, ktorého celková časová dotácia je viac ako 4 výchovné hodiny 
týždenne 7,80 €. 

c) pre osoby s trvalým pobytom v obciach, ktoré mestu Sereď neprispeli na záujmové vzdelávanie  
1. na záujmový útvar, ktorého celková časová dotácia je maximálne 4 výchovné hodiny 

týždenne 13,00 €, 
2. na záujmový útvar, ktorého celková časová dotácia je viac ako 4 výchovné hodiny 

týždenne 16,00 €. 
 
2) Mesto Sereď môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení  príspevku podľa odseku 1 v prípade 
splnenia podmienok podľa osobitného predpisu12. 

3) Riaditeľ centra voľného času pre príslušný školský rok určí  a zverejní cenník  poplatkov na  ostatné  
voľno časové aktivity, zabezpečované okrem pravidelnej činnosti záujmových útvarov (jednorazové 
použitie internetu, letné tábory, príležitostná činnosť a pod.). 
 

§ 6 
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín 

 
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 3. finančné pásmo, 
b) pre školské jedálne pri základných školách 3. finančné pásmo.  

Finančné pásma sú zhodné pre všetky kategórie stravníkov v príslušnom zariadení školského 
stravovania.  
 
2) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín na jedno 
jedlo v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni je:  

a) za dieťa materskej školy za desiatu, obed, olovrant  1,54 €,  
 z toho desiata 0,38 €, obed 0,90 €, olovrant  0,26 €; 
b) za žiaka základnej školy  

1. obed pre žiakov od 6 do 11 rokov   1,21 €,  
2. obed pre žiakov od 11 do 15 rokov   1,30 €. 
3. desiata pre žiakov        0,60 €; 

c) za žiaka strednej školy, zamestnanca alebo inú osobu za obed 1,41 €. 
 

§ 7 
Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni  

 

1) Výšku príspevku zákonného zástupcu na režijné náklady v školskej jedálni alebo výdajnej školskej 
jedálni pri materskej škole mesto Sereď určuje na 4,00 € za stravníka na mesiac. 

2) Výšku príspevku zákonného zástupcu na režijné náklady v školskej jedálni pri základnej škole 
mesto Sereď určuje na 4,00 € za stravníka za každý mesiac obdobia školského vyučovania9. 

§ 8 
Podmienky úhrady príspevkov v školskej jedálni 

 
1) Výška úhrady príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa 
§ 6 ods. 2 písm. a) a b) sa zníži o 1,20 € v prípade splnenia podmienok podľa osobitného predpisu13. 

                                                 
12 § 116 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z.  
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2) Školská jedáleň overí splnenie podmienok na poskytnutie dotácie podľa odseku 1 a vykoná 
zúčtovanie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín stanoveného podľa § 6 a jeho 
zníženia podľa odseku 1 vždy do 10 kalendárnych dní po skončení mesiaca. Rozdiel finančných 
prostriedkov zistených podľa prvej vety zašle zákonnému zástupcovi dvakrát ročne najneskôr do 10. 
septembra a 31. decembra.     

3) Mesto Sereď môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa § 6 a 7 v prípade splnenia 
podmienok podľa osobitného predpisu14. 

4) Mesto Sereď rozhodne o znížení príspevku podľa § 7 o pomernú časť, ak:  

a) je prerušená prevádzka školskej jedálne, zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými 
dôvodmi na základe písomnej žiadosti riaditeľa materskej školy alebo základnej školy, alebo  

b) dieťa alebo žiak nedochádza do materskej školy alebo základnej školy viac ako 30 po sebe 
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným 
spôsobom na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťa materskej školy alebo žiaka 
základnej školy.  

5) Príspevky stanovené v § 6 a 7 uhrádza zákonný zástupca mesačne vopred na potravinový účet 
školskej jedálne najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca, predchádzajúceho mesiacu, v ktorom 
školská jedáleň poskytne stravníkovi stravovanie.  

§ 8 
Prechodné ustanovenie 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín a príspevok na 
čiastočnú úhradu režijných nákladov za mesiac august 2019 uhrádza zákonný zástupca podľa doteraz 
platných právnych predpisov.  

§ 9 
Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa 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 všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2011, všeobecne záväzného nariadenia č. 15/2011, 
všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2012, všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2013, všeobecne 
záväzného nariadenia č. 4/2013, všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2013, všeobecne záväzného 
nariadenia č. 6/2014, všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2018, všeobecne záväzného nariadenia č. 
5/2018, všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019. 

 
§ 10  

Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia, okrem § 6, § 7 a § 8 ods. 1 a 
2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2019. 

 
V Seredi dňa:   
 
                                                                                                                      ................................... 
                       Ing. Martin Tomčányi 
                       primátor mesta Sereď  
 
Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Seredi dňa 17. 07. 2019 uznesením č. .... 
Deň vyhlásenia:  
Deň zvesenia:      

                                                                                                                                                         
13 § 4 ods. 3 a ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 544/2010 z. z. o dotáciách v pôsobnosti 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 
14 § 140 ods. 12 a § 141 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. 
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Finančné pásma  

na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov  

s účinnosťou od 01. 09. 2019 

 

Materská škola Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera Spolu 

od 2 do 6 rokov € € € € € € 

1. pásmo 0,41 0,34 0,80 0,23 0,50 2,28 

2. pásmo 0,44 0,36 0,85 0,24 0,53 2,42 

3. pásmo 0,46 0,38 0,90 0,26 0,56 2,56 

 

Základná škola Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera Spolu 

od 6 do 11 rokov € € € € € € 

1. pásmo 0,56 0,46 1,08 0,31 0,68 3,09 

2. pásmo 0,59 0,49 1,15 0,33 0,72 3,28 

3. pásmo 0,62 0,52 1,21 0,35 0,76 3,46 

       

Základná škola  Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera Spolu 

od 11 do 15 rokov € € € € € € 

1. pásmo 0,60 0,50 1,16 0,33 0,73 3,32 

2. pásmo 0,63 0,53 1,23 0,35 0,77 3,51 

3. pásmo 0,67 0,56 1,30 0,37 0,82 3,72 

       

Stredná škola Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera Spolu 

od 15 do 19 rokov  € € € € € € 

1. pásmo 0,65 0,54 1,26 0,36 0,79 3,60 

2. pásmo 0,69 0,57 1,33 0,38 0,84 3,81 

3. pásmo 0,73 0,60 1,41 0,40 0,89 4,03 

 

 

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

školského stravovania okrem zariadení školského stravovania pri spojených materských 

a základných školách môže byť finančné pásmo pre stravníkov detí materských škôl o 1 

stupeň vyššie ako pre stravníkov žiakov základnej školy s oddeleným vedením dokumentácie 

- stravného listu. 

 

2. Podľa ods. 8 a 9 § 140 a ods. 4 a 5 § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie 

vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a na úhradu 

režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ.  

 

3. Dospelým stravníkom sa aplikuje úhrada za stravovanie podľa jednotne zvoleného 

finančného pásma pre príslušné zariadenie školského stravovania vo výške celkových 



nákladov na potraviny a režijných nákladov na výrobu jedného jedla ako pre vekovú 

kategóriu stravníkov 15-19 ročných s akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka práce.  

 

 

 

 

V Bratislave               

 

 

 

 

 

Martina Lubyová 

               ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR 
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