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Návrh   
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sereď 

č. 14/2012 zo dňa 11.12.2002 
 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 
Sereď č. 1/2012 zo dňa 14.02.2012 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 
materskej školy a žiaka školského zariadenia na území Mesta 
Sereď na rok 2012  
 

 
 
 

Schválené MsZ v Seredi  dňa: 11.12.2012 
Účinnosť od:  27.12.2012 

 
 



 
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 § 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 predpisov vydáva toto 
„Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sereď č. 14/2012  zo dňa 11.12.2012, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sereď č. 1/2012  zo dňa 14.02.2012 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského 
zariadenia na území Mesta Sereď na rok 2012  (ďalej len „nariadenie“): 
 

Čl. I 
 
 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sereď č. 1/2012 zo dňa 14.02.2012 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského 
zariadenia na území Mesta Sereď na rok 2012 sa mení a dopĺňa takto: 
1. Úvodná veta nariadenia znie:  
„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 § 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 predpisov vydáva toto 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sereď č. 1/2012 zo dňa 14.02.2012 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského 
zariadenia na území Mesta Sereď na rok 2012  (ďalej len „nariadenie“):“ 
2. Príloha č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2012 zo dňa 14.02.2012 znie:  
„Výška dotácie na rok 2012  na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení, ktorých je 
Mesto Sereď zriaďovateľom: 
 

 
Kategória škôl a školských 

zariadení 

 
Dotácia na mzdy 

a prevádzku  
na žiaka / rok  2012 v € 

Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa,  
Komenského ul. č. 1136/36, Sereď 615,648 

Materská škola, Ul. D. Štúra 2116/36, Sereď  1657,637 

Materská škola, Ul. Komenského 1137/37, Sereď 1675,717 

Školský klub detí pri ZŠ Juraja Fándlyho, Fándlyho 
ul. 763/7A, Sereď 301,898 

Školský klub detí pri ZŠ Pavla Országha 
Hviezdoslava, Komenského ul. 3064/41, Sereď 355,096 

Školský klub detí pri ZŠ Jana Amosa Komenského, 
Komenského ul. 1227/8, Sereď 303,444 

Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Juraja 
Fándlyho, Fándlyho ul. 763/7A, Sereď 180,797 

Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Jana 
Amosa Komenského, Komenského ul. 1227/8, Sereď 229,598 

Centrum voľného času pri ZŠ Jana Amosa 
Komenského, Komenského ul.  1227/8, Sereď 214,589 

Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho, Fándlyho ul. 
763/7A, Sereď 111,263 

Školská jedáleň pri ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava, 
Komenského ul. 3064/41, Sereď 94,533 

„ 
3. Príloha č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2012 zo dňa 14.02.2012 znie: 
„Výška dotácie na rok 2012  na prevádzku a mzdy na žiaka Školského klubu detí pri Cirkevnej 
základnej škole sv. Cyrila a Metoda v Seredi: 



 
 

 
Kategória škôl a školských 

zariadení 

 
Dotácia na mzdy a prevádzku  

na žiaka / rok  2012 v € 

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

 
 

316,630 

 
 

Čl. II 

1. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Seredi  číslo x/2012 zo 
dňa 11.12.2012. 

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 27. decembra 2012. 

    
V Seredi dňa  11. decembra 2012  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Martin Tomčányi                                                                                                                           
                                                                                                    primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deň vyhlásenia: 
Deň zvesenia:            
        
 


