
Dôvodová správa: 
 
Mesto Sereď je povinné 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 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 2014 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  

2014 v € 
Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa  
Komenského ul. č. 1136/36, Sereď  
individuálna forma vyučovania 

772,401 

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

474,282 

Materská škola Ul. D. Štúra č. 2116/36, Sereď   
1861,842 

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

 
1661,675 

 

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 367,613 

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 225,385 

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

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

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

365,495 



 
1. Výška príspevku na ZUŠ sa zvyšovala z dôvodu navýšenia finančných prostriedkov na 
prevádzku a mzdy pre ZUŠ v VIII. zmene rozpočtu o 4284 €. 
 
2. Príspevok na dieťa v MŠ D. Štúra č. 2116/36, Sereď  - v IV. zmene rozpočtu im boli 
pridelené finančné prostriedky v sume 630 € príspevok od poslancov.  
 
3. Príspevok na dieťa v MŠ Komenského ul. č. 1137/37, Sereď - v IV. zmene rozpočtu im 
boli pridelené finančné prostriedky v sume 50 € príspevok od poslancov, v V. zmene rozpočtu  
navýšene finančné prostriedky na prevádzku a mzdy o 13 00 €.  
 
4. Zmena príspevku v Centre voľného času pri ZŠ Jana Amosa Komenského z dôvodu navýšenia 
finančných prostriedkov o 3000 € z dôvodu nárastu počtu žiakov v CVČ od septembra 2014.   
 
5.  Zmena výšky príspevku v ŠKD  pri Cirkevnej základnej škole sv. Cyrila a Metoda,  
Komenského ul. 3064/41, Sereď z dôvodu hradenia priemernej výšky finančných 
prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď.  


