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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sereď č. 7/2011 zo dňa 14. 06. 2011 o určení výšky príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je Mesto Sereď
zriaďovateľom
Mesto Sereď na základe splnomocnení podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, §114 ods. 6, § 115 ods. 5, § 116
ods. 6 a § 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
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. 7/2011 zo dňa 14. 06. 2011
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je
Mesto Sereď zriaďovateľom“ (ďalej len „nariadenie“)
Prvá časť
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet
Toto nariadenie určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov (ďalej len
„príspevok“) v školách a školských zariadeniach zriadených podľa osobitného predpisu1, ktorých je
Mesto Sereď zriaďovateľom.
§2
Druhy príspevkov
Príspevky v školách a školských zariadeniach upravené v tomto VZN zahŕňajú:
a) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
b) príspevok na štúdium v základnej umeleckej školy
c) príspevok na činnosť školského klubu detí
d) príspevok na činnosť centra voľného času
e) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania
Druhá časť
VÝŠKA PRÍSPEVKOV
§3
Príspevok v materskej škole
1) Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je 9,95 EUR.
2) Príspevok sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží zriaďovateľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi v súlade s osobitným
predpisom2,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
3) Príspevok sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza za dieťa,
a) pre ktoré vydal riaditeľ materskej školy rozhodnutie o prerušení dochádzky v zmysle
osobitného predpisu3 z dôvodu, ak dieťa nedochádzalo do materskej školy viac ako tridsať po
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zákon 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
2
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3
§ 5 ods. 13 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2

sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka
materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto
prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
§4
Základná umelecká škola
1) Výška príspevku za štúdium na osobu predstavuje:
a) v prípravnom štúdiu
- individuálne vyučovanie
- skupinové vyučovanie
b) v základnom štúdiu
- individuálne vyučovanie
- skupinové vyučovanie
c) v štúdiu pre dospelých
- v individuálnom vyučovaní pre plnoletú osobu
- v skupinovom vyučovaní pre plnoletú osobu

5,00 EUR
4,00 EUR
5,00 EUR
4,00 EUR
10,00 EUR
8,00 EUR

2) V prípade, že sa štúdia pre dospelých zúčastňuje dospelá osoba, ktorá je študentom strednej alebo
vysokej školy, zníži sa výška príspevku o 50%.
3) Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku ak
plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad
o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
osobitného predpisu4.
§5
Školský klub detí
1) Výška mesačného príspevku na činnosti školského klubu detí je 9,00 EUR.
2) Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku ak zákonný
zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.4
3) Riaditeľ školského klubu detí pre príslušný školský rok určí a zverejní na úradnej tabuli cenník
poplatkov na ostatné voľnočasové aktivity, zabezpečované okrem pravidelnej činnosti školského
klubu detí (letné tábory a pod).
§6
Centrum voľného času
1) Výška príspevku na činnosti záujmových útvarov centra voľného času je 3,00 EUR.
2) Zriaďovateľ centra voľného času môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku ak plnoletý
žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného
predpisu4.
3) Riaditeľ centra voľného času pre príslušný školský rok určí a zverejní cenník poplatkov na ostatné
voľnočasové aktivity, zabezpečované okrem pravidelnej činnosti záujmových útvarov (jednorazové
použitie internetu, letné tábory, príležitostná činnosť a pod.).
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zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 599/2003 Z. z.
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§7
Školské stredisko záujmovej činnosti
1) Výška príspevku na činnosť školského strediska záujmových útvarov je 3,00 EUR.
2) Zriaďovateľ školského strediska záujmovej činnosti rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku
ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného
predpisu.4
§8
Školská jedáleň
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
1,26 EUR
- desiata
0,30 EUR
- obed
0,70 EUR
- olovrant
0,26 EUR
b) školská jedáleň pri základnej škole zabezpečuje výrobu jedál v III. finančnom pásme:
- obed žiaci prvého stupňa
0,96 EUR
- obed žiaci druhého stupňa
1,03 EUR
- desiata žiaci prvého a druhého stupňa 0,50 EUR
2) Výška príspevku na nákup potravín dospelých stravníkov je stanovená v súlade s osobitným
predpisom5 nasledovne:
a) stravujúci sa v zariadeniach školského stravovania pri materskách školách
1,26 EUR
b) stravujúci sa v zariadeniach školského stravovania pri základných školách
1,13 EUR
3) Finančné pásmo je zhodné pre všetky kategórie stravníkov v príslušnom zariadení školského
stravovania.
Tretia časť
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§9
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 2/2008 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Sereď v znení Dodatku č. 1 k VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď, v znení Dodatku č. 2 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, v znení Dodatku č. 3 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.
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zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 599/2003 Z. z.
§ 3 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského
stravovania
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§ 10
Účinnosť
1) Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Seredi na zasadnutí dňa 14. júna
2011 uznesením číslo 112/2011.
2) Toto nariadenie bolo vyhlásené dňa 15.06. 2011.
3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01. septembra 2011.

V Seredi dňa: 15.06.2011
Deň vyhlásenia: 15.06.2011
Deň zvesenia: 30.06.2011

...................................
Ing. Martin Tomčányi
primátor Mesta Sereď

5

