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Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi v zmysle § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a ustanovení § 20 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní /školský zákon/  

 

u z n á š a    s a 

 

na VZN mesta Sereď č.1/2011 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných 

škôl  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď  

 

a) s pripomienkami 

b) bez pripomienok 

 

 

 

 



Dôvodová správa: 
 

 

 
Návrh VZN mesta Sereď č. 1/2011 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka 

základných škôl  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď   je predložený na rokovanie MsZ 
v súlade s ustanoveniami § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého obec určuje 
všeobecne záväzným nariadením miesto a čas zápisu detí na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole. 

Podľa § 20 ods. 2 cit. zákona, je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na 
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Zápis sa koná  od 15. januára do 15. 
februára, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú 
školskú dochádzku. 
Podľa vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole, §10 ods. 1 riaditeľ základnej školy 
zabezpečí organizáciu a priebeh zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.  
      

Návrh VZN mesta Sereď č.1/2011 o  určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka 
základných škôl  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď bol prerokovaný s riaditeľmi 
dotknutých základných škôl. 
 
Návrh VZN č. 1/2011 o  určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl  
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď bol vyvesený na úradnej tabuli mesta Sereď   
a zverejnený spôsobom obvyklým, v súlade s ustanoveniami § 6, ods. 8, 9 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 
 
 
 



 

 

N Á V R H 
 
 

VZN mesta Sereď č. 1 / 2011 
o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl  

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď  
 

 

 
 

        Mestské zastupiteľstvo v Seredi v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení:  

§ 1 
Predmet úpravy 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  ustanovuje miesto a  čas zápisu dieťaťa  na plnenie povinnej          

školskej dochádzky. 

 

§ 2 
Vymedzenie pojmov 

 

Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, stredných školách a v školách pre 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky sa koná od 15. januára do 15. februára, ktorý 

predchádza začiatku  školského roka, v ktorom má dieťa plniť  povinnú školskú dochádzku. 

 

§ 3 
Miesto a čas zápisu 

 
Mesto Sereď určuje miesto a čas zápisu detí do 1. ročníka základných škôl  v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Sereď v školskom roku 2011/2012 nasledovne: 

 

1) Miesto zápisu 
 

Základná škola Juraja Fándlyho, ul. Fándlyho č. 763/7A, Sereď 

Základná škola Jána Amosa Komenského, ul. Komenského č. 1227/8, Sereď 

Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, ul. Komenského č. 3064/41, Sereď 

 

2) Čas  zápisu 
                                                                                                          

         Dňa 04.02.2011   (piatok ) v čase   od 14
00

 hod. do  18
00

 hod.  

a dňa  05.02.2011   (sobota)  v čase   od   9
00

 hod. do  12
00

 hod.   

       

        



 

§ 4 
Záverečné ustanovenia 

 
 

1) Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Seredi uznesením číslo..../2011  

zo dňa ...... 

2) Schválením tohto VZN sa ruší VZN č.4/2009 o určení miesta a času zápisu detí do 1. 

ročníka základných škôl  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď . 

3) Toto VZN nadobúda účinnosť  dňom...... 
 

 

 

 
 

 

       V Seredi  dňa .........2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Ing. Martin Tomčányi 

                                                                                            primátor mesta 
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Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi v zmysle § 6 a 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve v platnom znení, §19 zákona č. 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a §7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

 

sa    u z n á  š  a  

 

 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č.2/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského 

zariadenia na území mesta Sereď 

 

 

a) bez pripomienok 

      b)   s pripomienkami 

 

 

 



Dôvodová správa: 
 

Zákon č. 179/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 597/2007 o financovaní 
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov  
a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve,  s účinnosťou od 1. januára 2010 upravil  postup obce pri poskytovaní dotácií na 
mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia. Podľa čl. II. bodu 2 zákona č.596/2004 Z.z.  
je obec povinná určiť výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského 
zariadenia všeobecne záväzným nariadením.  

 
VZN o určení  výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 

dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území mesta Sereď sa vydáva po 
schválení rozpočtu mesta Sereď pre každý rozpočtový rok osobitne. 

 
Navrhovaná výška dotácie na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia je 

prepočítaná  zo schváleného objemu rozpočtovaných výdavkov jednotlivých školských 
rozpočtových organizácií na rok 2011 a počtu detí a žiakov k 15. septembru 
predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola, školské zariadenie vykázala v štatistickom 
výkaze Škol MŠ SR 40-01. 

 
Predkladaný návrh VZN mesta Sereď č.2/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského 
zariadenia na území mesta Sereď okrem výšky dotácie na žiaka na rok 2011 určuje tiež 
príjemcu dotácie, účelovosť použitia dotácie, termíny jej poskytnutia prijímateľovi , ako tiež 
termín jej zúčtovania s mestom s odvolaním na súvisiace právne predpisy. 

 
Dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení sú mestom poskytované 

príjemcovi z výnosu dane z príjmov, ktorý je mestu prideľovaný zo štátneho rozpočtu podľa 
osobitných predpisov. V priebehu rozpočtového obdobia je možné predmetné VZN 
aktualizovať dodatkami (napr. pri zmene rozpočtu mesta).  

. 
 

 
Návrh VZN č. 2/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území mesta Sereď 
bol vyvesený na úradnej tabuli mesta Sereď   a zverejnený spôsobom obvyklým, v súlade 
s ustanoveniami § 6, ods. 8, 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 
 



                                  N á v r h 
 
 

VZN  č. 2 /2011 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia  na 
území mesta Sereď 

 

 

 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi v zmysle  § 6 a 11, ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.    
o obecnom zriadení     v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, § 19 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sa uznieslo na 
tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 

§1 
Základné ustanovenia 

 
 
1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku dotácie na mzdy a prevádzku 
materskej školy, základnej umeleckej školy, školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Sereď a výšku dotácie na žiaka ŠKD pri CZŠ   sv. Cyrila a Metoda v Seredi, ktorej 
zriaďovateľom je  Rímskokatolícka cirkev Trnavská arcidiecéza, ktoré sú na  základe 
rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej 
republiky.1) 
 
 
2) Mesto Sereď vykonáva rozpis finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného 
predpisu 2) pre základnú umeleckú školu, materskú školu a školské zariadenia vo svojej 
zriaďovateľskej pôsobnosti. Pre žiaka ŠKD pri CZŠ   sv. Cyrila a Metoda v Seredi   poskytne 
dotáciu vo výške 100 %  dotácie na žiaka ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď 3) , 
ak Rímskokatolícka cirkev Trnavská arcidiecéza o dotáciu  požiada.   
 

§2 
 Vymedzenie pojmov 

 
 

1) Dotácia na mzdy je finančná dotácia, určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na 
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vyplácané pedagogickým 
a nepedagogickým zamestnancom školy a školského zariadenia za podmienok a v 
rozsahu ustanovených osobitnými predpismi, výdavky na poistné a príspevok do 
poisťovní hradené zamestnávateľom a  výdavky na nemocenské dávky a úrazové 
dávky hradené zamestnávateľom podľa osobitných predpisov.  
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 2) Dotácia na prevádzku je finančná dotácia, určená na krytie nevyhnutných  bežných 
výdavkov škôl a školských zariadení súvisiacich s prevádzkou a údržbou, na zabezpečenie 
opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov a na materiálno-technické zabezpečenie 
výchovno-vzdelávacieho procesu.  
 
3) Právnické osoby, ktorým sa poskytujú dotácie z rozpočtu mesta Sereď, zodpovedajú za 
hospodárenie s nimi a sú povinné pri ich použití  zachovávať hospodárnosť, efektívnosť 
a účinnosť : 
     a) hospodárnosťou je minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie 
         tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality, 
     b) efektívnosťou je maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným     

verejným  prostriedkom, 
  c) účinnosťou je vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom 

         činnosti vzhľadom na použité verejné  prostriedky.      
 

§ 3 

Príjemca dotácie 
 
 
 Príjemcom dotácie  podľa tohto nariadenia je základná umelecká škola,  materská škola, 
centrum voľného času, školské zariadenia zriadené pri základných školách, ktorých 
zriaďovateľom je mesto Sereď a Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, ktorá je 
zriaďovateľom  CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi, pri ktorej je zriadený školský klub detí, ak  
o dotáciu požiada.  
                                                                     

§ 4 

Určenie výšky a účelu dotácie 

 

 
1) Ročná výška dotácie pre školu alebo školské zariadenie sa určuje ako súčin počtu žiakov 
k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka4) a ročnej výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku na žiaka upravenej týmto VZN. Ročná suma dotácie sa poskytuje v celých eurách 
bez desatinných miest, po matematickom zaokrúhlení súčinu. 
 

2) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa  materskej školy, žiaka školského klubu detí, školského strediska 
záujmovej činnosti, centra voľného času a zariadení školského stravovania   v zriaďovateľskej 
pôsobnosti  mesta Sereď   je vyčíslená  v prílohe č.1 tohoto všeobecne záväzného nariadenia. 

 

     3) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka  školského klubu 
detí pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej 
cirkvi Trnavská arcidiecéza  je vyčíslená v prílohe č.2 tohto všeobecne záväzného nariadenia. 

 

  4) Štatutárny orgán prijímateľa dotácie, ktorý je subjektom verejnej správy, je povinný 
zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu 
plnenia úloh zahrnutých v rozpočte subjektu verejnej správy.5)   
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§ 5 

Termín poskytnutia dotácie 
 

Mesto poskytne príjemcovi dotáciu mesačne vo výške 1/12 zo schválenej ročnej sumy dotácie 
do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

 

§ 6 

Zúčtovanie dotácie 

 
Príjemca dotácie na mzdy a prevádzku  je povinný zúčtovať dotáciu s mestom Sereď  
štvrťročne do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Spôsob zúčtovania dotácie určuje 
poskytovateľ dotácie. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného 
kalendárneho roka, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta 
Sereď do 31.12. príslušného kalendárneho roka. 
 
 

§ 7 

Záverečné ustanovenia 

 
1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka    
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa  
vzťahujú  príslušné  právne predpisy 6).   

 
2) Účinnosťou  tohto VZN sa ruší VZN č.5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia  na 
území mesta Sereď v znení dodatku č.1/2010. 
 
3) Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Seredi uznesením číslo ..... zo dňa 
....2011. 
 
4)  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom.......2011. 
 
 
Príloha č.1) 
Výška dotácie na rok 2011 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej   pôsobnosti mesta Sereď,   zaradených v sieti škôl a školských zariadení 
MŠ SR    
 
 
Príloha č.2) 
Výška dotácie na rok 2011 na prevádzku a mzdy na žiaka ŠKD pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavská arcidiecéza, zaradeného 
v sieti škôl a školských zariadení MŠ SR  
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V Seredi dňa ............ 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

 
                                                                                              Ing. Martin Tomčányi 
                                                                                                     primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

1) ust. § 6 ods. 12 písm.  d)  zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých   zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov 

2)    Zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v platnom znení  
         3)    ust. § 6 ods.12 písm. g) zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých                  

                  zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov 

    4)     Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdelení výnosu dane  z príjmov územnej samospráve v platnom znení a §7 ods.12   

zákona č.597/2003 Z.z. 

5) §19 ods. 4, 6 zákona č. .523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

6)  napr. ust. § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy,  §§ 9-16 zákona 583/2004          

o rozpočtových   pravidlách územnej samosprávy      
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Príloha č. 1) k VZN č.2/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia  na území mesta Sereď 
 

 
Výška dotácie na rok 2011 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Sereď, zaradených v sieti škôl a školských zariadení MŠ SR : 
 

 

 

 

Kategória škôl a školských 

zariadení 

 

Dotácia na mzdy a prevádzku  

na žiaka / rok  2011 v € 

 
Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa,  
Komenského ul. č. 1136/36, Sereď 

 
470,38 

 
 
Materská škola, Ul. D. Štúra 2116/36, Sereď  

 
1897,88 

 
Materská škola, Ul. Komenského 1137/37, Sereď 

 
1702,92 

 
 
Školský klub detí pri ZŠ Juraja Fándlyho, Fándlyho 
ul. 763/7A, Sereď 

 
354,20 

 
Školský klub detí pri ZŠ Pavla Országha 
Hviezdoslava, Komenského ul. 3064/41, Sereď 

 
357,52 

 
Školský klub detí pri ZŠ Jana Amosa Komenského, 
Komenského ul. 1227/8, Sereď 

 
399,58 

 
Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Juraja 
Fándlyho, Fándlyho ul. 763/7A, Sereď 

 
138,20 

 
Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Jana 
Amosa Komenského, Komenského ul. 1227/8, Sereď 

 
80,00 

 
Centrum voľného času Junior, Ul. Komenského 
1227/8, Sereď 

 
177,78 

 
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho, Fándlyho ul. 
763/7A, Sereď 

 
84,78 

 
Školská jedáleň pri ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava, 
Komenského ul. 3064/41, Sereď 

                    
78,28 
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Príloha č. 2) k VZN č.2/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia  na území mesta Sereď 
 

 

Výška dotácie na rok 2011 na prevádzku a mzdy na žiaka Školského klubu detí pri CZŠ sv. Cyrila 
a Metoda v Seredi v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavská 
arcidiecéza, zaradeného v sieti škôl a školských zariadení MŠ SR :     
 
 

 

 

 
 

Kategória škôl a školských 

zariadení 

 

Dotácia na mzdy a prevádzku  

na žiaka / rok  2011 v € 

 
Školský klub detí pri CZŠ sv. Cyrila a 
Metoda, Komenského ul. 3064/41, Sereď  

 
368,98 

                                                                                                                                                                                 



Mestský úrad Sereď 
 
Materiál č. 14       na prerokovanie MsZ  dňa  11.1.2011   

 
 
 
 
 
 
 
 Názov materiálu:    
 

Žiadosť o preplatenie dovolenky 
 
 
 
 
 
 
   Materiál obsahuje: 
1. Návrh na uznesenie 
2. Žiadosť Mgr. Vladimír Vranoviča o preplatenie dovolenky 
3. Dôvodovú správu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predkladá:  Ing. Tibor Krajčovič                                   
                     prednosta MsÚ                                                              
                                                                                                                                                                                                                         
 
Spracovala: Ing. Eva  Florišová 
                    ved. ekon. odd. 
 



  Návrh na uznesenie: 

 

  Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 11.1.2011 prerokovalo  

  žiadosť Mgr. Vladimíra Vranoviča o preplatenie dovolenky a  

 
 

A. Súhlasí 

 

          S náhradou platu za nevyčerpanú  dovolenku na zotavenie  v počte 24,5     

pracovných dní pre Mgr. Vladimíra Vranoviča, bytom Sereď , Jilemnického 

1348/10 v zmysle § 2 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov. 
 

 



Dôvodová správa: 
 

      Dňa 27.1.2010 požiadal Mestské zastupiteľstvo v Seredi bývalý primátor 

mesta Mgr. Vladimír Vranovič  o preplatenie nevyčerpanej dovolenky v počte 

24,5 dňa.  

      V par. 2 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest je uvedené nasledovné: 

„ Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno starostovi poskytnúť, len ak 

nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku a ak 

o tom rozhodlo obecné zastupiteľstvo“.  
 

 



Mgr.vladimir vranovid. ul. Jilemnickdho 1348/10" 926 01 Sered'

Mestskd zastupitefstvo v Seredi
Mesto Sered'
Mests(f rirad v Seredi
N6mestie republiky II7 6l I0
92601 Sered'

Sered'
27. decembra2}7}

Yec: Ziadost' o preplatenie dovolenky

V srilade so z6konom NR SR (,. 25311994 Z .2. o pr6vnom postaveni a platovych

pomeroch starostov obci a prim6torov miest v platnom zneni, Ziadam Mestsk6

zastupitefstvo v Seredi o schv6lenie preplatenia zostatku dovolenky za rok 2010 vpodte

24,5 dira.

Z ddvodu neodkladnych a dasovo n6rodnych riloh nebolo moZnd riadne vyderpat'

dovolenku v roku 20f0. Podas roka 2010 som derpal dovolenku v sirhrne 33 dni.

Zakladnd vybavenie mojej Ziadosti vopred d'akujem.

S rictou

/')/ l/" a,,*\/v

MESTS KV U fT"AD
SER.ET}

4t, ?Cor,O,40g4

Mgr. Vladimir Vranovrc



                                       

                                    - N á v r h - 

 

                                     Harmonogram 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

 na rok 2011 

 

 

 

 Mestské zastupiteľstvo :               

 

 

 

15. 2. 2011 

 

19. 4. 2011 

 

14. 6. 2011 

 

13. 9. 2011 

 

29. 11. 2011 


