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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď 

č. x/2019 zo dňa 17. 07. 2019 
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Účinnosť od  
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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, § 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. x/2019 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď 

zriaďovateľom“, (ďalej len „nariadenie“): 

 

 § 1  

Predmet úpravy 

Toto nariadenie určuje  

1. výšku: 

a) mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
1
, 

b) mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základných umeleckých 

školách
2
, 

c) mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
3
, 

d) mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času
4
,  

e) príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín
5
, 

f) príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej 

jedálni
5
 

v školách a školských zariadeniach zriadených podľa osobitného predpisu
6
 mestom Sereď a 

2. podmienky úhrady príspevkov v školskej jedálni podľa bodu 1 písm. e) a f). 

§ 2 

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

1) Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole je:  

a) za dieťa vo veku od 3 rokov počas školského roka 20,00 €; 

b) za dieťa vo veku od 3 rokov počas mesiacov júl a august 30,00 €; 

c) za dieťa vo veku do 3 rokov 30,00 €; tento príspevok uhrádza zákonný zástupca poslednýkrát 

za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 3 roky. 

 

2) Príspevok podľa odseku 1 sa neuhrádza za dieťa v prípade splnenia podmienok podľa osobitného 

predpisu
7
. 

3) Mesto Sereď rozhodne o odpustení príspevku podľa odseku 1 v prípade splnenia podmienok podľa 

osobitného predpisu
8
.  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 § 28 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
2
 § 49 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. 

3
 § 114 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. 

4
 § 116 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.  

5
 § 140 ods. 10 a § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. 

6
 § 6 ods. 2  písm. a) – e) 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.  
7
 § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.  

8
 § 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z.  
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§ 3 

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základných umeleckých školách 

 

1) Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej 

škole na osobu za každý mesiac obdobia školského vyučovania
9
 predstavuje: 

a) v prípravnom štúdiu  

- v individuálnom vyučovaní   10,00 €, 

- v skupinovom vyučovaní     7,00 €, 

b) v základnom štúdiu 

- v individuálnom vyučovaní  10,00 €, 

- v skupinovom vyučovaní     7,00 €, 

c) v štúdiu pre dospelých pre plnoletú osobu, ktorá má vlastná príjem 

- v individuálnom vyučovaní  70,00 €, 

- v skupinovom vyučovaní   40,00 €, 

d) v štúdiu pre dospelých pre plnoletú osobu do 25 rokov – študujúcu, ktorá nemá vlastný príjem 

- v individuálnom vyučovaní  10,00 €, 

- v skupinovom vyučovaní      7,00 €. 

 

2) Mesto Sereď môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 1 v prípade 

splnenia podmienok podľa osobitného predpisu
10

. 

§ 4 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 

 

1) Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí je  

15,00 € za dieťa za každý mesiac obdobia školského vyučovania
9
.   

2) Ak sa dieťa zúčastňuje iba ranných činností školského klubu detí do začiatku vyučovania, je výška 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 3,75 € za dieťa 

za každý mesiac obdobia školského vyučovania
9
. 

3) Mesto Sereď môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 1 a 2 v prípade 

splnenia podmienok podľa osobitného predpisu
11

.  

4) Riaditeľ školského klubu detí pre príslušný školský rok určí a zverejní na úradnej tabuli cenník  

poplatkov na  ostatné  voľno časové  aktivity, zabezpečované okrem pravidelnej činnosti školského 

klubu detí (letné tábory a pod).  

§ 5 

Príspevok  na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času 

 

1) Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času  na 

osobu za každý mesiac obdobia školského vyučovania
9
 je:      

a) pre osoby s trvalým pobytom v meste Sereď 

1. na záujmový útvar, ktorého celková časová dotácia je maximálne 4 výchovné hodiny 

týždenne 3,30 €, 

2. na záujmový útvar, ktorého celková časová dotácia je viac ako 4 výchovné hodiny 

týždenne 6,60 €. 

b) pre osoby s trvalým pobytom v obciach, ktoré mestu Sereď prispeli na záujmové vzdelávanie  

                                                 
9
 § 2 ods. 1 vyhlášky  č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na 

stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na 

jazykových školách v znení vyhlášky 518/2010 Z. z. 
10

 § 49 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.  
11

 § 114 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z.  
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1. na záujmový útvar, ktorého celková časová dotácia je maximálne 4 výchovné hodiny 

týždenne 4,50 €, 

2. na záujmový útvar, ktorého celková časová dotácia je viac ako 4 výchovné hodiny 

týždenne 7,80 €. 

c) pre osoby s trvalým pobytom v obciach, ktoré mestu Sereď neprispeli na záujmové vzdelávanie  

1. na záujmový útvar, ktorého celková časová dotácia je maximálne 4 výchovné hodiny 

týždenne 13,00 €, 

2. na záujmový útvar, ktorého celková časová dotácia je viac ako 4 výchovné hodiny 

týždenne 16,00 €. 

 

2) Mesto Sereď môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení  príspevku podľa odseku 1 v prípade 

splnenia podmienok podľa osobitného predpisu
12

. 

3) Riaditeľ centra voľného času pre príslušný školský rok určí  a zverejní cenník  poplatkov na  ostatné  

voľno časové aktivity, zabezpečované okrem pravidelnej činnosti záujmových útvarov (jednorazové 

použitie internetu, letné tábory, príležitostná činnosť a pod.). 

 

§ 6 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín 

 

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 3. finančné pásmo, 

b) pre školské jedálne pri základných školách 3. finančné pásmo.  

Finančné pásma sú zhodné pre všetky kategórie stravníkov v príslušnom zariadení školského 

stravovania.  

 

2) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín na jedno 

jedlo v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni je:  

a) za dieťa materskej školy za desiatu, obed, olovrant  1,54 €,  

 z toho desiata 0,38 €, obed 0,90 €, olovrant  0,26 €; 

b) za žiaka základnej školy  

1. obed pre žiakov od 6 do 11 rokov   1,21 €,  

2. obed pre žiakov od 11 do 15 rokov   1,30 €. 

3. desiata pre žiakov        0,60 €; 

c) za žiaka strednej školy, zamestnanca alebo inú osobu za obed 1,41 €. 

 

§ 7 

Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni  

 

1) Výšku príspevku zákonného zástupcu na režijné náklady v školskej jedálni alebo výdajnej školskej 

jedálni pri materskej škole mesto Sereď určuje na 4,00 € za stravníka na mesiac. 

2) Výšku príspevku zákonného zástupcu na režijné náklady v školskej jedálni pri základnej škole 

mesto Sereď určuje na 4,00 € za stravníka za každý mesiac obdobia školského vyučovania
9
. 

§ 8 

Podmienky úhrady príspevkov v školskej jedálni 

 

1) Výška úhrady príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa 

§ 6 ods. 2 písm. a) a b) sa zníži o 1,20 € v prípade splnenia podmienok podľa osobitného predpisu
13

. 

                                                 
12

 § 116 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z.  
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2) Školská jedáleň overí splnenie podmienok na poskytnutie dotácie podľa odseku 1 a vykoná 

zúčtovanie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín stanoveného podľa § 6 a jeho 

zníženia podľa odseku 1 vždy do 10 kalendárnych dní po skončení mesiaca. Rozdiel finančných 

prostriedkov zistených podľa prvej vety zašle zákonnému zástupcovi dvakrát ročne najneskôr do 10. 

septembra a 31. decembra.     

3) Mesto Sereď môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa § 6 a 7 v prípade splnenia 

podmienok podľa osobitného predpisu
14

. 

4) Mesto Sereď rozhodne o znížení príspevku podľa § 7 o pomernú časť, ak:  

a) je prerušená prevádzka školskej jedálne, zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými 

dôvodmi na základe písomnej žiadosti riaditeľa materskej školy alebo základnej školy, alebo  

b) dieťa alebo žiak nedochádza do materskej školy alebo základnej školy viac ako 30 po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným 

spôsobom na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťa materskej školy alebo žiaka 

základnej školy.  

5) Príspevky stanovené v § 6 a 7 uhrádza zákonný zástupca mesačne vopred na potravinový účet 

školskej jedálne najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca, predchádzajúceho mesiacu, v ktorom 

školská jedáleň poskytne stravníkovi stravovanie.  

§ 8 

Prechodné ustanovenie 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín a príspevok na 

čiastočnú úhradu režijných nákladov za mesiac august 2019 uhrádza zákonný zástupca podľa doteraz 

platných právnych predpisov.  

§ 9 

Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa 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 všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2011, všeobecne záväzného nariadenia č. 15/2011, 

všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2012, všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2013, všeobecne 

záväzného nariadenia č. 4/2013, všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2013, všeobecne záväzného 

nariadenia č. 6/2014, všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2018, všeobecne záväzného nariadenia č. 

5/2018, všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019. 

 

§ 10  

Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia, okrem § 6, § 7 a § 8 ods. 1 a 

2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2019. 

 

V Seredi dňa:   

 

                                                                                                                      ................................... 

                       Ing. Martin Tomčányi 

                       primátor mesta Sereď  

 

Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Seredi dňa 17. 07. 2019 uznesením č. .... 

Deň vyhlásenia:  

Deň zvesenia:      

                                                                                                                                                         
13

 § 4 ods. 3 a ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 544/2010 z. z. o dotáciách v pôsobnosti 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 
14

 § 140 ods. 12 a § 141 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. 


