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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. 2 písm. e) 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/2015, ktorým mesto Sereď zriaďuje zariadenia školského stavovania pre 
deti materských škôl.“ (ďalej len „nariadenie“). 

§ 1 

Zriadenie zariadení školského stavovania pre deti materských škôl 

Mesto Sereď pri výkone samosprávy týmto nariadením zriaďuje podľa podmienok ustanovených 
osobitným predpisom1 a na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky o zaradení do siete škôl a školských zariadení, tieto školské zariadenia  :  

1) Školskú jedáleň na Cukrovarskej ul.  č.730/44B,  926 01 Sereď ako súčasť Materskej  školy na Ul. 
D. Štúra č. 2116/36, 926 01 Sereď – rozhodnutie číslo 2015-9037/16705:2-10C0; 

2) Školskú jedáleň na Fándlyho ul. č.752/17A,   926 01 Sereď ako súčasť Materskej  školy na Ul. D. 
Štúra č. 2116/36, 926 01 Sereď – rozhodnutie číslo 2015-9036/16707:2-10C0; 

3) Školskú jedáleň na Pažitnej ul. č.1016/35,   926 01 Sereď ako súčasť Materskej  školy na Ul. D. 
Štúra č. 2116/36, 926 01 Sereď – rozhodnutie číslo 2015-9035/16711:2-10C0; 

4) Školskú jedáleň na Murgašovej ul. č. 1991/8,  926 01 Sereď ako súčasť  Materskej  školy na 
Komenského ul. č. 1137/37, 926 01 Sereď – rozhodnutie číslo 2015-9033/16712:2-10C0; 

5) Školskú jedáleň na Podzámskej ul. č. 2660 /11,  926 01 Sereď ako súčasť  Materskej  školy na 
Komenského ul. č. 1137/37, 926 01 Sereď – rozhodnutie číslo 2015-9032/16702:2-10C0;   

6) Výdajnú školskú jedáleň na Komenského č. 1227/8, 926 01 Sereď ako súčasť Materskej  školy na 
Komenského ul. č. 1137/37, 926 01 Sereď – rozhodnutie číslo 2015-9034/16701:2-10C0;   

§ 2  
Termín zriadenia  

Zariadenia školského stravovania podľa § 1 tohto nariadenia mesto Sereď zriaďuje dňa 1. septembra 
2015. 

§ 3 
Záverečné ustanovenie  

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom  11. 07. 2015. 
 
    
V Seredi, dňa ........................ 
 
 

   Ing. Martin Tomčányi     
                                                                                         primátor mesta 

 
Nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Seredi dňa 25. 06. 2015 uznesením číslo 
xx/2015. 
Deň vyhlásenia:  
Deň zvesenia:      

                                                           
1 § 6 ods. 2 písm. e) 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 


