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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď, 

č. 8/2022 zo dňa 13. 12. 2022, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie    

č. 7/2019 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 13. 12. 2022 

Účinnosť: 01. 01. 2023 

 



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 v súlade s § 28 

ods. 5 a 7, § 49 ods. 4 a 6, §114 ods. 6 a 7, § 116 ods. 6 a 8, § 140 ods. 10 a 12 a § 141 ods. 6 a 8 

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. 

8/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 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. 7/2019 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 nasledovne: 

1. V § 2 ods. 1 sa číslo „20,00“ nahrádza číslom „30,00“. 

 

2. V § 4 ods. 1 sa číslo „15,00“ nahrádza číslom „20,00“. 

 

3. § 6  vrátane nadpisu znie:  

„§ 6  

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín 

 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín je:  

a) v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni pri materskej škole v 4. finančnom pásme  

1) za dieťa materskej školy za desiatu 0,55 €, za obed 1,30 €, za olovrant 0,45 €, 

2) za žiaka prvého stupňa základnej školy za obed 1,90 €, 

3) za žiaka druhého stupňa základnej školy za obed 2,10 €, 

4) za žiaka strednej školy za obed 2,30 €,  

5) za zamestnanca alebo inú dospelú fyzickú osobu za obed 2,60 €,  

 

b) v školskej jedálni pri základnej škole v 3. finančnom pásme  

1) za dieťa materskej školy za obed 1,20 €,  

2)  za žiaka prvého stupňa za obed 1,70 €,  

3) za žiaka druhého stupňa za obed 1,90 €,  

4) za žiaka strednej školy za obed 2,10 €,  

5) za zamestnanca alebo inú dospelú fyzickú osobu za obed 2,40 €.  

6) za dieťa materskej školy, za žiaka prvého stupňa a druhého stupňa základnej školy za 

desiatu 0,75 €.“ 

 

4. V § 8 ods. 1 sa vypúšťajú slová „písm. a) a písm. b) bodov 1. a 2“. 



Čl. II 

Nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023.  

 

 

 

                          Ing. Ondrej Kurbel 

                                       primátor mesta  

 

 

 

Nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Seredi dňa 13.12.2022 uznesením číslo 

258/2022 

Deň vyhlásenia:  16. 12. 2022 

Deň zvesenia:     30. 12. 2022 

 

 


