
Dôvodová správa 
 
Návrh tohto nariadenia je predkladaný na rokovanie MsZ v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 
12 písm. c) 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.  Na rokovanie MsZ 
je predkladaný návrh I. zmeny rozpočtu mesta Sereď, je potrebné upraviť výšku finančných 
prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam v meste Sereď na prevádzku 
a mzdy.  
 
1. V § 1 je stanový účel nariadenia. Toto nariadenie určuje prideľovanie finančných 
prostriedkov pridelených mestu Sereď v súlade so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom 
určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
– z tzv. podielových daní. Finančné prostriedky sú v súlade s týmto nariadením prideľované 
na prevádzku a mzdy pre:  
a) Základnú umeleckú školu Jána Fischera – Kvetoňa , Komenského ulica č..1136/36,  Sereď; 
b) Materskú školu, ulica D. Štúra č.2116/36, Sereď;  
c) Materskú školu,  Komenského ulica č.1137/37, Sereď;   
d) školské zariadenia:  

1. Školský klub detí pri  Základnej škole Jana Amosa Komenského, Komenského ul. 
1227/8, Sereď;  

2. Školský klub  detí pri  Základnej škole Juraja Fándlyho, Fándlyho  ulica č. 763/7A, 
Sereď;  

3. Centrum voľného času pri  Základnej škole Jana Amosa Komenského, Komenského 
ulica 1227/8, Sereď;  

4. Centrum voľného času pri Základnej škole Juraja Fándlyho, Fándlyho  ulica č. 
763/7A, Sereď;  

5. Školskú jedáleň pri Základnej škole Juraja Fándlyho, Fándlyho  ulica č. 763/7A, 
Sereď;  

6. Školskú jedáleň  pri  Základnej škole Jana Amosa Komenského, Komenského ulica č. 
1227/8, Sereď; 
 
Toto nariadenie tiež upravuje poskytovanie dotácií na prevádzku a mzdy pre Školský klub 
detí pri Cirkevnej základnej škole sv. Cyrila a Metoda, Komenského ulica č.3064/41, Sereď, 
ktorého zriaďovateľom je  Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza. 
 
2. § 2 stanovuje podrobnosti financovania 
- V ods. 3 je stanovená povinnosť „neštátneho zriaďovateľa“ podať žiadosť o dotáciu na 
nasledujúci kalendárny rok a v ods. 4 sú stanovené náležitosti tejto žiadosti.  
- V ods. 5 je zadefinované,  na základe ktorých skutočností sú prideľované finančné 
prostriedky.  Zmena oproti doterajšiemu nariadeniu nastala v spôsobe financovania školských 
klubov detí: kým doteraz boli finančné prostriedky prideľované na základe počtu žiakov 
skutočne prijatých v návrhu tohto nariadenia je to podľa počtu všetkých žiakov školy, 
súčasťou ktorého je tento školský klub detí.  
- V ods. 7 je stanovená povinnosť neštátneho zriaďovateľa zúčtovať  poskytnutú dotáciu, 
v ods. 8 sú stanovené náležitosti zúčtovania a v ods. 9 je stanovená povinnosť vrátiť 
nevyčerpanú dotáciu mestu.  
 
3. V § 3 sú stanovené lehoty na predloženie údajov: 
- riaditeľ centra voľného času do 30. 09. nahlási počty prijatých detí, žiakov a ostatných osôb 
do dovŕšenia 18 rokov veku, 
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- zriaďovateľ „neštátnej školy alebo  školského zariadenia“ do 30. 10. podá žiadosť o dotáciu 
na nasledujúci kalendárny rok, 
- riaditelia poskytnú údaje výkazu „Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01“ do 28. 09. 
 
4. V § 4 je určený spôsob výpočtu poskytnutej  sumy finančných prostriedkov  na kalendárny 
rok (počet detí x koeficient v prílohe). 
 
5. V § 5 je stanovený najneskorší termín v mesiaci na poskytnutie finančných prostriedkov 
a výška finančných  prostriedkov na mesiac.  
 
6. § 6 umožňuje poskytnúť finančné prostriedky  na rok 2015 na základe žiadosti „neštátneho 
zriaďovateľa“  z októbra 2014 podanej podľa doterajšieho nariadenia.  
 
V prílohe nariadenia sú stanovené výšky koeficientov na 1 dieťa/žiaka/ostatnú osobu.  
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ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa  
individuálna forma vyučovania 

776,829 729,60 779,432 802,031 

ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa  
skupinová forma vyučovania 

476,995 448,00 478,601 492,476 

MŠ Ul. D. Štúra č. 2116/36, Sereď  1 878,000 1747,20 1837,113  
MŠ Komenského ul. č. 1137/37, Sereď 1671,634 1747,20 1672,957  
ŠKD pri ZŠ Juraja Fándlyho 363,253 102,40 109,225  
ŠKD pri ZŠ Jana Amosa Komenského,  367,613 102,40 109,133  
CVČ  pri ZŠ Juraja Fándlyho 171,959 70,40 na jedno 

dieťa vo veku 5-
15 rokov (1347) 

172,205  

CVČ pri ZŠ Jana Amosa Komenského 225,385 172,597  

ŠJ pri ZŠ Juraja Fándlyho  102,600 115,20 109,262  

ŠJ pri ZŠ Jana Amosa Komenského  102,600 115,20 102,299  
ŠKD pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda  334,738 102,40 109,180  
 
Rozdiel výšky príspevkov na dieťa v školskom klube detí je spôsobený zmenou spôsobu 
výpočtu: doteraz boli finančné prostriedky prideľované na základe počtu žiakov skutočne 
prijatých v návrhu tohto nariadenia je to podľa počtu všetkých žiakov školy, súčasťou ktorého 
je daný školský klub detí.  
Rozdiel výšky príspevku na dieťa v centre voľného času pri ZŠ Jana Amosa Komenského je 
z dôvodu nárastu počtu detí a žiakov prijatých do centra od 01. 09. 2014 
V Základnej umeleckej školu budú ešte v rámci I. zmeny rozpočtu navýšené finančné 
prostriedky na mzdy a prevádzku – v návrhu rozpočtu neboli zahrnuté finančné prostriedky na 
5% navýšenie mzdových nákladov.  


