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Všeobecne záväzné nariadenie 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 

 
Mesto Sereď na základe splnomocnenia podľa § 140 ods. 9 zákona 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 a na základe nových finančých pásiem nákladov na nákup 
potravín, vrátane diétneho stravovania zverejnených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky vydáva podľa § 6 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov toto „Všeobecne záväzné nariadenie 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 „nariadenie“)  

Čl.  I 

1. Odsek 1 v § 8 Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je Mesto Sereď zriaďovateľom sa 
mení nasledovne:  

1) Výška príspevku na nákup potravín je určené podľa vekových kategórií stavníkov nasledovne:  
a) školská jedáleň pri materskej škole zabezpečuje výrobu jedál v V. finančnom pásme:    

- desiata, obed, olovrant   1,34 EUR  
- desiata       0,32 EUR      
- obed       0,76 EUR    
- olovrant         0,26 EUR 

b) školská jedáleň pri základnej škole  zabezpečuje výrobu jedál v III. finančnom pásme:                         
-  obed žiaci prvého stupňa  1,01 EUR 
-  obed žiaci druhého stupňa  1,19 EUR    

 - desiata žiaci prvého a druhého stupňa  0,50 EUR 
 
2. Odsek 2 v § 8 Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je Mesto Sereď zriaďovateľom sa mení 
nasledovne: 
2) Výška príspevku na nákup potravín dospelých stravníkov je stanovená v súlade s osobitným 

predpisom1 nasledovne:  
a) stravujúci sa v zariadeniach školského stravovania pri materskách školách   1,33 EUR 
b) stravujúci sa v zariadeniach školského stravovania pri základných školách   1,19 EUR 

Čl. II 

1. Táto novelizácia nariadenia bola schválená uznesením č. ....../2011 MsZ v Seredi dňa 13. 09. 2011. 
2. Táto novelizácia nariadenia  nadobúda účinnosť  01. januára 2012. 
 
 
V Seredi dňa 14. septembra 2011  
 
Deň vyhlásenia:  
Deň zvesenia:    
                                                                                        
 
       .................................... 
                                                                                           Ing. Martin Tomčányi 
                                                                                                primátor mesta                                       
                                                 
1 § 3 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského 
stravovania  


