
Dôvodová správa: 
 

A. Mesto Sereď je povinné určiť všeobecne záväzným nariadením výšku finančných 

prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča 

jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia; v zariadeniach školského 

stravovania na žiaka školy, skutočného stravníka alebo na jedno hlavné jedlo alebo doplnkové 

jedlo. Keďže v priebehu roku 2013 boli upravované rozpočty škôl a školských zariadení je 

potrebné zosúladiť výšku finančných príspevkov na prevádzku a mzdy na žiaka pre jednotlivé 

školy. Menia sa nasledovné príspevky:  

Škola, školské zariadenie 

Výška finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku na žiaka na rok  2013 v € 

Pôvodné VZN Navrhovaná zmena 

Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa  

Komenského ul. č. 1136/36, Sereď  

individuálna forma vyučovania 

638,4 638,4 

Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa  

Komenského ul. č. 1136/36, Sereď 

skupinová forma vyučovania 

399,0 399,0 

Materská škola Ul. D. Štúra č. 2116/36, Sereď  1596,0 1 614,6 

Materská škola Komenského ul. č. 1137/37, Sereď 1596,0 

 

1596,0 

 

Školský klub detí pri ZŠ Juraja Fándlyho ul. 

 č. 763/7A, Sereď 

307,8 307,8 

Školský klub detí pri ZŠ Pavla Országha 

Hviezdoslava Komenského ul. č. 3064/41, Sereď 

307,8 173,9 

Školský klub detí pri ZŠ Jana Amosa Komenského 

Komenského ul. č. 1227/8, Sereď 

307,8 434,9 

Centrum voľného času pri ZŠ Juraja Fándlyho 

Fándlyho ul. č. 763/7A, Sereď 

307,8 182,4 

Centrum voľného času pri ZŠ Jana Amosa 

Komenského Komenského ul.  1227/8, Sereď 

307,8 195,9 

Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho Fándlyho ul. 

č. 763/7A, Sereď 

102,6 102,6 

Školská jedáleň pri ZŠ Pavla Országha 

Hviezdoslava Komenského ul. č. 3064/41, Sereď 

102,6 65,5 

Školská jedáleň pri ZŠ Jana Amosa Komenského ul. 

č. 1227/8, Sereď 

0 37,1 

Školský klub detí pri Cirkevnej základnej škole sv. 

Cyrila a Metoda,  Komenského ul. 3064/41, Sereď 

307,8 307,8 

 

1. Príspevok na dieťa v MŠ D. Štúra č. 2116/36, Sereď  - v V. zmene rozpočtu im boli pridelené 

finančné prostriedky v sume 4000 € na úhradu nákladov na plyn.  

2. Zmeny príspevkov na dieťa v školských kluboch detí a v školských jedálňach pri ZŠ Pavla 

Országha Hviezdoslava a ZŠ Jana Amosa Komenského vyplývajú z realizácie racionalizácie siete – 

zlúčenia ZŠ.  



3. Zmena príspevku v centre voľného času pri ZŠ Juraja Fándlyho z dôvodu chybne uvedeného 

príspevku.  

4. Zmena príspevku v centre voľného času pri ZŠ Jana Amosa Komenského z dôvodu chybne 

uvedeného príspevku a z dôvodu pridelenia finančných prostriedkov na rozšírenú ponuku v IV. zmene 

rozpočtu v sume 1900 €.  
 

B. Návrh na zrušenie VZN mesta Sereď č. 6/2002 zo dňa 3.12.2002 o niektorých 

podmienkach držania psov, ktoré nadobudlo účinnosť 1.1.2003 je potrebné zrušiť z sôvodu 

potreby zosúladenia so všeobecne platnými právnymi predpismi, predovšetkým zákonom  NR 

SR č. 282/2002  Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení 

neskorších predpisov. 

C. Návrh na zrušenie VZN mesta Sereď č. 01/2003 požiarny poriadok mesta je predkladaný 

z dôvodu, že podľa zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 

predpisov nie je splnomocnenie  na tvorbu  požiarneho poriadku mesta formou Všeobecne 

záväzného nariadenia.  V súčasnosti  platný  aktuálny  Požiarny poriadok mesta Sereď  je 

schválený primátorom mesta ako interná smernica.  

 

 

 

 


