
Dôvodová správa 
 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa 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 
neskorších nariadení (ďalej len „nariadenie“) je predkladaný na rokovanie MsZ v súlade 
s ustanoveniami zákona 245/2008 z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších nariadení.  
 
1. Úvodná veta nariadenia bola upravená z dôvodu potreby zosúladenia so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi: 
- Bol doplnený súlad s § 6 ods. 24 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.   

- Bol doplnený súlad § 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 (školská jedáleň a výdajná školská jedáleň).  

- Bol vypustený § 115 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(školské stredisko záujmovej činnosti)- 

 
2. Mení sa výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 

dieťaťa v materskej škole. Návrh obsahuje 3 rôzne príspevky.  
 
a) Príspevok za dieťa sa znižuje z 25 € na 20 €. 

 
b) Zavádza sa rozdielny príspevok za dieťa mladšie ako 3 roky vo výške 30 €, ktorý budú 

zákonní zástupcovia uhrádzať naposledy za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši tri roky. 
 

c) Zavádza sa rozdielny príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole počas letných 
mesiacov júl a august vo výške 30 €. Tento príspevok budú zákonní zástupcovia 
uhrádzať vždy vopred do 20-teho dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, teda za 
júl do 20. júna a za august do 20. júla. Túto povinnosť zapracujú riaditeľky materských 
škôl do prevádzkových poriadkov materských škôl. Zároveň o tom budú informovať 
zákonných zástupcov pri zisťovaní záujmu o prevádzku počas letných mesiacov. 
O odpustení takéhoto príspevku rozhodne zriaďovateľ zamietavo.  

 
Zákonní zástupcovia aj naďalej nebudú uhrádzať príspevky za dieťa: 
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je 
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 
Je to v súlade s ustanoveniami § 28 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z. 
 
Z  počtov detí uvedených v tabuľke a podľa v súčasnosti platného VZN vypočítali riaditeľky 
materských škôl predpokladané vlastné príjmy z príspevkov nasledovne:  

 
MŠ Komenského 39 000 € a MŠ D. Štúra 39 580 €. 
 
 
 



Prehľad počtu detí v materských školách v šk. roku 2017/2018 

Prehľad počtu detí  Detí 
spolu  Predškolákov 

Deti 
mladšie 
ako 3 
roky  

Prihlásených na 
letnú prevádzku 
2017 priemer na 

mesiac 

Detí v 
hmotnej núdzi 

MŠ Komenského 243 87 12 80 2 
MŠ D. Štúra  232 93 19 90 1 
Spolu  475 180 31 170 3 
 
Na základe rozhodnutia zriaďovateľa boli odpustené príspevky z dôvodu choroby alebo 
vážnych rodinných dôvodov nasledovne: 

V šk. roku 2016/2017 bolo odpustených pre zákonných zástupcov  MŠ D. Štúra 38 mesiacov  
a MŠ Komenského 67 mesiacov v celkovej výške 2625 €.  

V šk. roku 2017/2018  bolo odpustených pre zákonných zástupcov MŠ D. Štúra 33 mesiacov  
a  MŠ Komenského 58 mesiacov v celkovej výške 2275 €.   

Predpokladaný dopad na rozpočet mesta v roku 2018 

  
MŠ 

Komenského  
MŠ D. 
Štúra Spolu  

Rozpočtované vlastné príjmy na rok 2018 39 580 39 000 78 580 
Predpokladaná výška vlastných príjmov na rok 
2018, ak by navrhované VZN bolo v platnosti od 
01. 01. 2018 33 000 29 000 62 000 
Dofinancovanie vlastných príjmov 6 580 10 000 16 580  
 
Riaditeľky pri zostavovaní rozpočtov vlastných príjmov odhadujú predpokladané príjmy len 
veľmi orientačne, nakoľko ich ovplyvňujú údaje, ktoré pri zostavovaní rozpočtu nevedia 
presne určiť:  

- skutočný počet detí od septembra, 
- skutočný počet predškolákov od septembra, 
- počet detí v hmotnej núdzi od septembra, 
- počet detí, ktoré budú mať prerušenú dochádzku z dôvodu choroby alebo závažných 

rodinných dôvodov. 
 
Následne pri vyššom plnení vlastných príjmov upravujú ich výšku v zmenách rozpočtu.  
 
Pri navrhovanom znení VZN ovplyvnia výšku vlastných príjmov aj:  

- skutočný počet detí mladších ako 3 roky od septembra a ich skutočný vek,  
- počet detí navštevujúcich MŠ počas prázdnin..  

 
Podľa uvedenej kalkulácie a zmene poplatkov za pobyt dieťaťa v MŠ – mesto vytvorilo 
rezervu vo výške 20.000 €. Bude slúžiť na dofinancovanie príjmového výpadku materských 
škôl.   
 
3. Zmena poznámky pod čiarou k odkazu 3 sa mení z dôvodu prečíslovania odsekov § 5 

zákona 245/2008 Z. z. 



 
4. Zmena názvu § 7 je navrhovaná z dôvodu toho, že príspevky sa týkajú nie len školskej 

jedálne podľa § 140 zákona 245/2008 Z. z, ale aj výdajnej školskej jedálne podľa § 141 
citovaného zákona.  

  
Návrh nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie na úradnej tabuli mesta v zmysle § 

6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Návrh nariadenia bol prerokovaný na Legislatívno-právnej, Školskej, športovej a bytovej 
komisii.  
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