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Dôvodová správa 

 

 
       VZN č. 2/2008 o určení príspevkov  na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď bolo predložené na rokovanie MsZ  
vzhľadom na povinnosti obce vyplývajúce zo zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon), schválené uznesením MsZ č.131/2008 zo dňa 12.08.2008  a účinnosť 
nadobudlo 01. 09. 2008. 
       Návrh na doplnenie § 3  čl. 6 pís. b) Dodatkom č.3/2010 k VZN č. 2/2008 o určení 
príspevkov na čiastočnú úhradu … je na rokovanie MsZ predložený z iniciatívy riaditeľa ZŠ 
Juraja Fándlyho v Seredi, ktorý v záujme skvalitnenia a rozšírenia ponuky stravovacích 
služieb zariadením školského stravovania, ako tiež po vykonanom prieskume záujmu rodičov 
o vydávanie desiat pre žiakov ZŠ zabezpečil podmienky na poskytovanie desiat.  

Návrh Dodatku č. 3/2010 k VZN č. 2/2008 o určení príspevkov  na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď bol   
prerokovaný a predložený na pripomienkovanie riaditeľom ZŠ Juraja Fándlyho, Pavla 
Országha Hviezdoslava. 

Návrh Dodatku č. 3/2010 k VZN č. 2/2008 o určení príspevkov  na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď bol 
predložený  na pripomienkovanie školskej a legislatívno-právnej komisii  pri  MsZ  v Seredi. 

Návrh Dodatku č. 3/2010 k VZN č. 2/2008 o určení príspevkov na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď bol 
vyvesený na úradnej tabuli obci  a zverejnený spôsobom obvyklým v súlade s ustanoveniami 
§ 6, ods. 8, 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 
 



Návrh na uznesenie 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov    
 
A)    s c h v a ľ u j e   
 
Dodatok č.3/2010 k VZN č.2/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď 
 
 
B)    u k l a d á 
 
- riaditeľovi ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi  
 
1) informovať zákonných zástupcov  žiakov o Dodatku č. 3/2010 k VZN č. 2/2008 o určení 

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď spôsobom obvyklým. 

    T: ihneď 
 
2) v súlade s §3 ods. 5 Vyhlášky č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania 

zapracovať do prevádzkového poriadku školskej jedálne pri ZŠ harmonogram výdaja a 
spôsob zabezpečenia dozoru nad žiakmi počas výdaja a konzumácie desiat 

 T: ihneď 
 
 
 



Návrh Dodatku č. 3/2010 
k VZN mesta Sereď č. 2/2008 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď 

 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznáša na tomto 
Dodatku č. 3/2010 všeobecne záväzného nariadenia (ďalej VZN). 
 
VZN mesta Sereď č. 2/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v 
školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď, schválené 
uznesením MsZ č. 131/2008 zo dňa 12.08.2008, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 1.septembra 
2008 v znení Dodaku č. 1 k VZN č. 2/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď, ktorý 
bol schválený  uznesením MsZ č.  69/2009 dňa 21. 04. 2009 a v znení Dodatku č. 2/2009, 
ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 272/2009 zo dňa 15. a 16. 12. 2009, ktorý nadobudol 
účinnosť dňa 01. 01. 2010 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 
Čl. 6 

Školská jedáleň 
 
Výška príspevku na nákup potravín na jedno jedlo sa dopĺňa nasledovne : 
 
b) základná škola   - desiata  žiaci I. a II. stupeň  0,45 €   
     

§ 4 
Záverečné ustanovenia 

 
Ods. 4 sa dopĺňa a mení nasledovne: 
 
4) Ostatné ustanovenia VZN mesta Sereď č. 2/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Sereď v znení Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď a 
Dodatku č. 2/2009 k VZN č. 2/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v 
školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď sa nemenia. 
 
Dopĺňa sa ods. 7) v znení:  
7) Tento Dodatok č.3/2010 k VZN mesta Sereď č. 2/2008 o určení výšky príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Sereď bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Seredi uznesením č. …/2010 zo dňa 
15. 06. 2010 a nadobúda účinnosť dňom 01. 09. 2010. 
 
 
 
        Mgr. Vladimír Vranovič, v.r. 
                  primátor mesta 


