
Dodatok č. 2/2009 
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. 2/2009 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 sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 

Čl. 6 
Školská jedáleň 

 
Výška príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov sa 
mení nasledovne : 
 
b) základná škola   - obed I. stupeň 0,90 €  27,113 Sk 
 
 

§ 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 a 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 sa 
nemenia. 
Dopĺňa sa ods. 6) v znení:  
6) Tento Dodatok č.2/2009 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. 272/2009 zo dňa 
15.12.2009  a 16.12.2009 a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2010.  
 
 
 
 
 
        Mgr. Vladimír Vranovič, v.r. 
                                    primátor mesta  
 


