
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 februárovom rokovaní zastupiteľstva bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie 
č.1/2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o financovaní základnej 
umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď, ktoré 
zohľadňuje výšku finančných prostriedkov pridelených školám na prevádzku a mzdy  na rok 
2016 po prvej zmene rozpočtu. V priebehu roka boli v rámci zmien rozpočtu jednotlivým 
školám navyšované finančné prostriedky na prevádzku a mzdy. Z toho dôvodu je potrebné 
upraviť výšku finančných prostriedkov na jedno dieťa, žiaka a osobu.  
 
 
V prílohe nariadenia sú stanovené výšky koeficientov na 1 dieťa/žiaka/ostatnú osobu. 

Škola, školské zariadenie 

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku v € 

2016 ( február po I. zmene 
rozpočtu) 

2016 (po úprave podľa 
navrhovanej 6. zmeny 

rozpočtu) 
ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa  

871,86 895,31  
individuálna forma vyučovania 

ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa  
535,35 536,75  

skupinová forma vyučovania 

MŠ Ul. D. Štúra, Sereď  1 939,35 2 031,31 

MŠ Komenského ul., Sereď 1 938,54 1 992,96 

ŠKD pri ZŠ Juraja Fándlyho 121,08 123,80 
ŠKD pri ZŠ Jana Amosa 
Komenského  135,00 137,49 

CVČ  pri ZŠ Juraja Fándlyho 189,02 194,40 
CVČ pri ZŠ Jana Amosa 
Komenského 195,00 215,36 

ŠJ pri ZŠ Juraja Fándlyho  124,48 124,48 
ŠJ pri ZŠ Jana Amosa 
Komenského  118,55 118,55 

ŠKD pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda  113,60 130,65 
 
 
Výška finančných prostriedkov sa školám prideľuje podľa podčtu detí/žiakov/osôb k 15. 09. 
predchádzajúceho roka – teda v tomto prípade podľa počtu prijatých na základe rozhodnutia 
riaditeľa k 15. 09. 2015.  
Úprava výšky finančných prostiredkov je z nasledujúcich dôvodov:  
 
1. ZUŠ Jána Fischera Kvetoňa:  



- navýšenie finančných prostriedkov v 2. zmene rozpočtu o sumu  2500 € na dopravné 
výdavky spojené s účasťou na festivale v Španielsku,  
- navýšenie finančných prostriedkov v 4. zmene rozpočtu o sumu 5120 € na 6%-né navýšenie 
platov pedagogických zamestnancov  
- navýšenie finančných prostriedkov v 5. zmene rozpočtu o sumu 1 000 € na opravu 
vodovodnej prípojky a úhradu navýšenej spotreby vody 
 
2. MŠ Ul. D. Štúra:  
- presun finančných prostriedkov v 2. zmene rozpočtu v sume  4600 € z programu 4.11 do 
výdavkov na prevádzku na nákup údržbu interiérového vybavenia,  
- navýšenie finančných prostriedkov v 4. zmene rozpočtu o sumu 5667 € na 6%-né navýšenie 
platov pedagogických zamestnancov  
- navýšenie finančných prostriedkov v 5. zmene rozpočtu o sumu 11 620 € na nevyhnutné 
náklady na prevádzku 
 
3. MŠ Komenského ul.:  
- navýšenie finančných prostriedkov v 4. zmene rozpočtu o sumu 6597 € na 6%-né navýšenie 
platov pedagogických zamestnancov  
- navýšenie finančných prostriedkov v 5. zmene rozpočtu o sumu 2377 € na nevyhnutné 
náklady na prevádzku  
- navýšenie finančných prostriedkov v 6. zmene rozpočtu o sumu 5000 € na osobné náklady. 
 
4. ZŠ Juraja Fándlyho:  
- navýšenie finančných prostriedkov v 4. zmene rozpočtu o sumu 2175 € na 6%-né navýšenie 
platov pedagogických zamestnancov v ŠKD a CVČ. 
 
5. ZŠ Jana Amosa Komenského:  
- navýšenie finančných prostriedkov v 4. zmene rozpočtu o sumu 1716 € na 6%-né navýšenie 
platov pedagogických zamestnancov v ŠKD a CVČ,  
- navýšenie finančných prostriedkov v 5. zmene rozpočtu o sumu 6500 € na prevádzku 
a mzdy CVČ z dôvodu zvýšenia počtu žiakov v CVČ od septembra 2016 o 72 žiakov. 
 
6. ŠKD pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda   
- navýšenie finančných prostriedkov v 4. zmene rozpočtu o sumu 512 € na 6%-né navýšenie 
platov pedagogických zamestnancov v ŠKD 
-  navýšenie finančných prostriedkov v 6. zmene rozpočtu o sumu 2233 € na prevádzku 
a mzdy – dorovnanie na 100 %  výšky v ŠKD zriadených mestom. 
 
 
 
 
  
 
 
 


