
Dôvodová správa 
 
Návrh tohto nariadenia je predkladaný na rokovanie MsZ z dôvodu zmeny legislatívy konkrétne 
zmenou zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.  
 
V znení platnom do 31. 12. 2012 bola v ustanovení  § 6 ods. 12 písm. d stanovená povinnosť obce:  
„d) určí všeobecne záväzným nariadením  výšku dotácie na prevádzku a mzdy na príslušný kalendárny 
rok  
1. na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy 30b) a dieťa 
školského zariadenia a  
2. v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy alebo na skutočného stravníka alebo na jedno 
hlavné jedlo a doplnkové jedlo,“  
 
V znení zákona platnom od 01. 01. 2013 sa upravujú aj ďalšie povinnosti obce v náležitostiach tohto 
VZN:   
 
„c) určí všeobecne záväzným nariadením  
1. podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a 
školských zariadení,  
2. lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať základné umelecké školy, jazykové 
školy, materské školy a školské zariadenia okrem údajov podľa osobitného predpisu, 30e)  
3. výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, 
poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy 30b) alebo školského zariadenia; v zariadeniach 
školského stravovania na žiaka školy, skutočného stravníka alebo na jedno hlavné jedlo alebo 
doplnkové jedlo a  
4. deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky,“ 
  
Zrušovacie ustanovenia nariadenia sú na odporúčane Legislatívno-právnej komisie 
zapracovnané do tohto návrhu nariadenia. Ide o nariadenia, ktoré nie sú v súlade s platnou 
legislatívou alebo už nie je potrebné a účelné mať prijaté takéto nariadenia.  

Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 1/2000 o používaní technického 
prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla je predkladané mestskému 
zastupiteľstvu z dôvodu zmien v právnych normách obsiahnutých v nariadení.  

V súlade s ustanovením §20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnený niektorých zákonov mesto Sereď ako zriaďovateľ 
základných škôl vydáva všeobecne záväzné nariadenie o určení miesta a času zápisu na 
plnenie povinnej školskej dochádzky. Do roku 2011 boli takéto nariadenia vydávané 
každoročne pre konkrétny rok. Pri predkladaní návrhu nariadenia 4/2009 na rok 2010 
predkladateľ neuviedol v zrušovacích ustanoveniach ustanovenie o zrušení Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Sereď č. 3/2008 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka 
základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď. Nakoľko toto nariadenie je ešte 
stále v platnosti, i keď termín  zápisu je  sa vzťahuje na rok 2009, je potrebné toto nariadenie 
zrušiť. V súčasnosti je schválené Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 13/2011 zo 
dňa 29. 10. 2011 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl, ktorých je 
Mesto Sereď zriaďovateľom, ktoré stanovuje termín na viac rokov  všeobecne na tretí 
pracovný týždeň v príslušnom kalendárnom roku v čase v piatok od 14,00 hod. do 17,00 hod. 
a v sobotu od 9,00 hod. do 12,00 hod.  

Na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 2/1999  pre prijímanie, evidenciu, 
vybavovanie a kontrolu sťažností fyzických a právnických osôb sa uznieslo MsZ v Seredi dňa 



9.3.1999 a účinnosť nadobudlo od 26.3.1999. Postup podávania sťažností upravuje zákon č. 
9/2010 Z.z. o sťažnostiach. VZN mesta Sereď č. 2/1999 pre prijímanie, evidenciu, 
vybavovanie a kontrolu sťažností fyzických a právnických osôb je vypracované v súlade s už 
neplatným zákonom č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach. Okrem toho sú MsZ v Seredi unesením 
č. 161/2010 zo dňa 7. 9. 2010 schválené Zásady postupu pri vybavovaní sťažností 
v podmienkach mesta Sereď.  

Na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 3/1999  pre prijímanie, evidenciu 
a vybavovanie petícií doručených Mestskému úradu v Seredi sa uznieslo MsZ v Seredi dňa 
9.3.1999 a účinnosť nadobudlo od 26.3.1999. Postup zhromažďovania podpisov pod petíciu, 
podanie a vybavenie petície a súčinnosť pri vybavovaní petícii je však v dostatočne miere 
obsiahnutý v zákone  č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov 
a obsahom VZN mesta Sereď č. 3/1999 pre prijímanie, evidenciu a vybavovane petícií 
doručených Mestskému úradu v Seredi nie sú žiadne špecifiká týkajúce sa vybavovania petícií 
doručených Mestskému úradu v Seredi.  

 


