
Dôvodová správa 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Sereď č. 7/2011 o určení príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je Mesto Sereď 

zriaďovateľom (ďalej len „nariadenie“) je na rokovanie MsZ  predložený v súlade so 

zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

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

ktorý ustanoveniami v § 28, § 49, § 114, §115, §116 a § 140 splnomocnil zriaďovateľov škôl 

a školských zariadení určiť mesačnú výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt 

dieťaťa v materskej škole, na štúdium v základnej umeleckej škole, na činnosť školského 

klubu detí, centra voľného času, školského strediska záujmovej činnosti a na nákup potravín 

na jedlo v školskej jedálni. 

 

Pôvodné VZN  Mesta Sereď č. 2/2008 bolo schvaľované uznesením Mestského zastupiteľstva 

č. 131/2008 dňa 12. augusta 2008 a príspevky v ňom boli stanovené v slovenských korunách. 

Odvtedy bolo trikrát novelizované dodatkami z dôvodu prechodu slovenskej meny na Euro   a 

zmeny finančných pásiem pre školské stravovnie vydaných Ministerstvom školstva 

Slovenskej republiky.    

 
Maximálna výška príspevku v materských školách, základných umeleckých školách, 

školských luboch detí, školských strediskách záujmovej činnosti a centrách voľného času je 

určená zákonom č. 245/2008 Z. z. a v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky 

č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a predstavuje najviac 15 % sumy životného minima na jedno 

nezaopatrené dieťa (15% z 84,61 EUR), t.j. 12,69 EUR a 15 % sumy životného minima 

na jednu plnoletú fyzickú osobu (15% z 185,38 EUR), t. j. 27,80 EUR. V tomto nariadní 

sa zmena výšky týchto príspevkov nenavrhuje.   
 

Finančné pásma na nákup potravín v zariadeniach školského stravovania určuje Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V súčasnosti sa príprava jedál 

v materských školách uskutočňuje podľa finančného príspevku v štvrtom pásme 

a v základných školách v druhom pásme.  

 

Týmto nariadením sa príspevok na úhradu nákladov na nákup potravín na desiatu, obed 

a olovrant v materskej škole navrhuje zvýšiť zo štvrtého finančného pásma na piate. 

O zvýšenie požiadali riaditeľky materských škôl z dôvodu nárastu cien potravín a zavedenia 

nových materiálno-spotrebných noriem vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky. Z toho istého dôvodu požiadali o zvýšenie limitu na obed 

a desiatu aj riaditelia základných škôl a navrhujú zvýšenie z druhého na tretie pásmo.  

 

Navrhované výšky príspevkov boli prerokované a pripomienkované všetkými riaditeľmi škôl 

a školských zariadení. 

 

Návrh tohto nariadenia bol daný na pripomienkovanie školskej a športovej a legislatívno-

právnej  komisii pri  MsZ  v Seredi. 

 

Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli Mesta Sereď  a zverejnený spôsobom 

obvyklým v súlade s ustanoveniami § 6, ods. 8, 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

znení neskorších predpisov. 

 

 


