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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď  
 č. x/2014 zo dňa 18. 02. 2014 
o financovaní základnej umeleckej školy, 

materských škôl a školských zariadení na rok 2014  
 
 
 
 
 
Schválené MsZ v Seredi  dňa: 18. 02. 2014 
Účinnosť od:  10. 03. 2014 



Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 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. 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 vydáva toto „Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Sereď č. xx/2014 zo dňa 18. 02. 2014 o financovaní základnej umeleckej školy, 
materských škôl a školských zariadení na rok 2014“ (ďalej len „nariadenie“): 
 

§ 1 
 

Úvodné ustanovenia 
 

1) Toto nariadenie určuje financovanie nasledujúcich škôl1  a školských zariadení2 zaradených do 
Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky zriadených na území mesta Sereď (ďalej len 
„mesto“) :  
 
a) Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského ul. č. 1136/36,  926 01 Sereď, 
b) Materská škola  Ul. D. Štúra č. 2116/36, 926 01 Sereď,                                  
c) Materská škola Komenského ul. č. 1137/37, 926 01 Sereď,     
d) Školský klub detí pri  Základnej škole Jana Amosa Komenského, Komenského ul. 1227/8, 926 01  
Sereď, 
e) Školský klub detí pri  Základnej škole Juraja Fándlyho, Fándlyho  ul. č. 763/7A, 926 01 Sereď,     
f) Školský klub detí pri  Cirkevnej základnej škole sv. Cyrila a Metoda, Komenského ul. č. 3064/41, 
926 01 Sereď, 
g) Centrum voľného času pri  Základnej škole Jana Amosa Komenského, Komenského ul. 1227/8, 
926 01 Sereď, 
h) Centrum voľného času pri  Základnej škole Juraja Fándlyho, Fándlyho  ul. č. 763/7A, 926 01 
Sereď,   
i) Školská jedáleň  pri  Základnej škole Juraja Fándlyho, Fándlyho  ul. č. 763/7A, 926 01 Sereď,     
j) Školská jedáleň  pri  Základnej škole Jana Amosa Komenského, Komenského ul. 1227/8, 926 01 
Sereď, 
(spoločne ďalej len „školy a školské zariadenia“) 
 

2) Toto nariadenie určuje: 
 
a) podrobnosti financovania škôl a školských zariadení, 
b) výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka školy alebo školského 
zariadenia, 
c) lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých budú financované školy a školské zariadenia okrem 
údajov podľa osobitného predpisu3,  
d) deň v mesiaci, do ktorého mesto poskytne finančné prostriedky školám a školským zariadeniam. 
 

§ 2 
 

Podrobnosti financovania 
 

1) Mesto financuje náklady na prevádzku a mzdy v školách a školských zariadeniach 

                                                           
1 §27 ods. 2 písm. a) a g) zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
2 §113 ods. 1 písm. a) a b) a § 137 písm. b) zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
3 §7a zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 
v znení neskorších predpisov.   



a) podľa § 1 ods. 1 písm. a) podľa počtu žiakov v individuálnej forme vzdelávania a  skupinovej forme 
vzdelávania podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka od troch rokov do 
dovŕšenia 25 rokov veku,  
b) podľa § 1 ods. 1 písm. b) a c) podľa počtu detí prijatých do materskej školy podľa stavu k 15. 
septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, 
c) podľa § 1 ods. 1 písm. d) až g) podľa počtu detí prijatých do školského klubu detí podľa stavu           
k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka,  
d) podľa § 1 ods. 1 písm. h) a i) podľa počtu detí prijatých do centier voľného času podľa stavu         
k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, 
e) podľa § 1 ods. 1 písm. j) a k) podľa počtu všetkých žiakov v základných školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta alebo štátom uznanej cirkvi a žiakov špeciálnej základnej školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Obvodného úradu Trnava podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho 
roka.  

2) Zriaďovateľ školského zariadenia uvedeného v § 1 ods. 1 písm. g) zašle žiadosť o poskytnutie 
finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy do 30. októbra predchádzajúceho kalendárneho roka.  
 

§ 3 
 

Lehota ne predloženie údajov 
 

1) Údaj o počte detí prijatých do školského klubu detí k 15. septembru podľa § 1 ods. 1 písm. d) a 
e) oznámi písomne riaditeľ zriaďovateľovi do 30. 09. podľa skutočného počtu detí prijatých v súlade 
s osobitným predpisom4. 
 

2) Údaj o počte detí prijatých do školského klubu detí k 15. septembru podľa § 1 ods. 1 písm. f) 
známi písomne riaditeľ mestu Sereď do 30. 09. podľa skutočného počtu detí prijatých v súlade 
s osobitným predpisom 4. 

 
3) Údaj o počte detí prijatých do centra voľného času k 15. septembru podľa § 1 ods. 1 písm. g) a 

h) oznámi písomne riaditeľ zriaďovateľovi do 30. 09. podľa skutočného počtu detí prijatých v súlade 
s osobitným predpisom 4. 

 
Výška finančných prostriedkov 

 
1) Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na jedno dieťa alebo jedného žiaka  školy 

alebo školského zariadenia je stanovená v prílohe tohto nariadenia.  
 

2) Celková ročná výška finančných prostriedkov sa určuje ako súčin počtu prijatých detí alebo 
žiakov podľa  § 2 a  výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy podľa odseku 1.  
 

3) Mesto mesačne poskytne škole a školskému zariadeniu jednu dvanástinu sumy celkovej ročnej 
výšky finančných prostriedkov určených podľa odseku 2.  
 

§ 4 
 

Termín poskytnutia finančných prostriedkov 
 
Mesto poskytne finančné prostriedky mesačne školám a školským zariadeniam najneskôr 25.  deň 
v mesiaci.  
 

 
 

                                                           
4 §5 ods. 6 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 



§ 5 
 

Záverečné a zrušovacie ustanovenia 
 

1) Zrušuje sa  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 5/2013 zo dňa 16. 04. 2013 
o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení na rok 2013 
a o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení mesta Sereď v znení Všeobecne záväzného 
nariadenie mesta Sereď č. 13/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  mesta 
Sereď č. 5/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení na 
rok 2013 a o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení mesta Sereď a ktorým sa zrušujú 
niektoré všeobecne záväzné nariadenia mesta Sereď. 
 

2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť  10. 03. 2014 
 

 
 
V Seredi dňa 18. 02. 2014 

 
 
 
 
Ing. Martin Tomčányi  
 primátor mesta Sereď  

 
 
 
 
 
 
Nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Seredi dňa 18. 02. 2014 uznesením číslo 
xx/2014 

Deň vyhlásenia:  
Deň zvesenia:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha k  VZN č. x/2014: Výška finančných príspevkov na prevádzku a mzdy v školách a školských 
zariadeniach 
 

Škola, školské zariadenie Výška finančných prostriedkov na mzdy 
a prevádzku na žiaka na rok  2014 v € 

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

750,798 

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

461,015 

Materská škola Ul. D. Štúra č. 2116/36, Sereď   
1858,739 

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

1556,317 
 

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

363,253 

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

307,798 

Centrum voľného času pri ZŠ Juraja Fándlyho 
Fándlyho ul. č. 763/7A, Sereď 

171,959 

Centrum voľného času pri ZŠ Jana Amosa 
Komenského Komenského ul.  1227/8, Sereď 260,000 

Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho ul. č. 763/7A, 
Sereď 102,600 

Školská jedáleň pri ZŠ Jana Amosa Komenského 
Komenského ul. č. 1227/8, Sereď 102,600 

Školský klub detí pri Cirkevnej základnej škole sv. 
Cyrila a Metoda Komenského ul. 3064/41, Sereď 334,738 

 
 


