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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď 

č. 2/2019 zo dňa 07. 02. 2019 

 

ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzne 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 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Schválené MsZ v Seredi  dňa: 07. 02. 2019 

Účinnosť od: 01. marca 2019 

 



Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa 

§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 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 a v súlade s § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, §114 ods. 6, § 

116 ods. 6, § 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 vydáva toto 

„Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 2/2019, 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“): 

 

Čl.  I 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 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 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. § 7 vrátane nadpisu znie: 

„§ 7 

Zariadenia školského stravovania 

  

1) Finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií sú 

stanovené nasledovne:  

a) pre školské jedálne a výdajné školské jedálne pri materských školách V. finančné pásmo, 

b) pre školské jedálne pri základných školách IV. finančné pásmo.  

 

2) Výška príspevku, ktoré uhrádza zákonný zástupca na nákup potravín je nasledovná:  

 

a) za dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy: 

aa) desiata, obed, olovrant  0,14 EUR 

ab) desiata, obed   0,00 EUR 

ac) obed    0,00 EUR 

ad) olovrant    0,00 EUR” 

 

b) za dieťa okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy 

aa) desiata, obed, olovrant  1,34 EUR 

ab) desiata, obed   1,08 EUR 

ac) obed    0,76 EUR 

ad) olovrant    0,26 EUR 
 

c) za žiaka základnej školy prijatého do školskej jedálne pri základnej škole: 

aa)  obed - žiaci prvého stupňa 1,09 EUR,  

bb) obed - žiaci druhého stupňa 1,16 EUR,  

bc) desiata - žiaci prvého a druhého stupňa 0,60 EUR. 
 

d) za žiaka základnej školy alebo strednej školy prijatého do školskej jedálne pri materskej 

škole:  

aa) za žiaka I. stupňa základnej školy za obed 1,16 EUR 

ab) za žiaka II. stupňa základnej školy za obed 1,22 EUR  

ac) za žiaka strednej školy za obed   1,33 EUR 

 

e) za dieťa materskej školy alebo žiaka strednej školy prijatého do školskej jedálne pri 

základnej  škole:  

aa) za žiaka materskej školy za obed   1,27 EUR 

ac) za žiaka strednej školy za obed   1,26 EUR 



 
 

2. Výška príspevku na nákup potravín dospelých stravníkov je stanovená nasledovne:  

 

a) stravujúci sa v zariadeniach školského stravovania pri materských školách   1,33 EUR, 

b) stravujúci sa v zariadeniach školského stravovania pri základných školách   1,26 EUR. 

 

3. Finančné pásmo je zhodné pre všetky kategórie stravníkov v príslušnom zariadení 

školského stravovania.  

 

4. Výška príspevku zákonného zástupcu na režijné náklady v školskej jedálni pri 

materskej škole a v školskej jedálni pri základnej škole je určený na 0,20 EUR na deň 

počas ktorého stravník odoberie aspoň jedno jedlo.     

 

5. Príspevok podľa odseku 4 uhrádza zákonný zástupca spolu s príspevkom na nákup 

potravín na potravinový účet školskej jedálne do posledného dňa predchádzajúceho 

mesiaca. 
 

 

 

Čl. II 

 

Toto nariadenie  nadobúda účinnosť  01. marca  2019. 

 

 

 

 

 

V Seredi dňa 08. 02. 2019  

         

         

 

 podpísané   

                                                                                           Ing. Martin Tomčányi 

                                                                                                      primátor mesta       

 

 

 

Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Seredi dňa  07. 02. 2019   uznesením   č. 

15/2019.                 

 

Deň vyhlásenia: 08. 02. 2019 

 

Deň zvesenia: 22. 02. 2019 

 


