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N á v r h 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď 
 

č. 2/2013 zo dňa 26. 02. 2013 
 
ktorým sa mení Všeobecne záväzne 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 v znení neskorších 
nariadení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schválené MsZ v Seredi  dňa: 26. február 2013 
Účinnosť od: 01. apríl 2013 



 
Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a 
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, § 115 ods. 5 a § 116 ods. 6 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 toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď            
č. 2/2013, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenia 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 sa mení takto: 

1. V § 4 ods. 1 znie: 
„1) Výška príspevku na činnosť v základnej umeleckej škole na osobu predstavuje: 
a) v prípravnom štúdiu 
- individuálne vyučovanie 10,00 EUR 
- skupinové vyučovanie 7,00 EUR 
b) v základnom štúdiu 
- individuálne vyučovanie 10,00 EUR 
- skupinové vyučovanie 7,00 EUR 
c) v štúdiu pre dospelých  pre plnoletú osobu, ktorá má vlastná príjem  
- individuálne vyučovanie 16,00 EUR 
- skupinové vyučovaní 13,00 EUR 
d) v štúdiu pre dospelých pre plnoletú osobu do 25 rokov – študujúcu, ktorá nemá vlastný príjem 
- individuálne vyučovanie 10,00 EUR 
- skupinové vyučovanie 7,00 EUR 
 
 

Čl. II 
 
1. Mestské zastupiteľstvo v Seredi sa na tomto nariadení uznieslo dňa 26. 02. 2013 uznesením             
č. xx/2013 
2. Toto nariadenie  nadobúda účinnosť  01. apríla 2013. 
 
V Seredi dňa 26. 02. 2013 
 
 
 
 

                
 
                                                                                           Ing. Martin Tomčányi 

                                                                                                      primátor mesta       
 
 
Deň vyhlásenia:   
Deň zvesenia:       
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