
Dôvodová správa 
 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Sereď č. 11/2011 zo dňa 13. 09. 2011, ktorým 
sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2011 o určení výšky príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je Mesto Sereď 
zriaďovateľom (ďalej len „novelizácia“) 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 v ustanovení § 140 splnomocnil zriaďovateľov škôl a školských zariadení určiť 
mesačnú výšku príspevkov na čiastočnú úhradu na nákup potravín na jedlo v školskej jedálni. 
 
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 
bolo schvaľované uznesením Mestského zastupiteľstva č. 112/2011 dňa 14. júna 2011,  
nakoľko bolo potrebné zvýšiť výšku príspevkov zákonných zástupcov na nákup potravín. 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 13. júla 2011 zverejnilo 
na svojej internetovej stránke aktuálizáciu finančných pásiem nákladov na nákup potravín na 
jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa 
a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín s účinnosťou od 01. 09. 2011.  
Predkladateľ navrhuje účinnosť tejto novelizácie od 01. januára 2012.  
 
Touto novelizáciou sa výška príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín zvyšuje 
nasledovne:  

a) v školskej jedálni pri materskej škole  
- desiata, obed, olovrant   z 1,26 EUR  na 1,34 EUR  
- desiata     z 0,30 EUR  na 0,32 EUR      
- obed       z 0,70 EUR na 0,76 EUR    
- olovrant          bez zmeny 

b) v školskej jedálni pri základnej škole   
-  obed žiaci prvého stupňa  z 0,96 EUR na 1,01 EUR 
-  obed žiaci druhého stupňa  z 1,03 EUR  na 1,19 EUR    

 - desiata žiaci prvého a druhého stupňa  bez zmeny 
 
Navrhované výšky príspevkov boli prerokované a pripomienkované všetkými riaditeľmi škôl 
a školských zariadení a vedúcimi zariadení školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je 
Mesto Sereď. 
 
Návrh tohto nariadenia bol daný na pripomienkovanie Školskej a športovej a Legislatívno-
právnej  komisii pri  MsZ  v Seredi. 
 
 
 


