
 

 

 

MESTO  SEREĎ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

-Návrh- 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď 

č. xx/2018 zo dňa 15. 02. 2018 

 

ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzne nariadenie mesta Sereď č. 7/2011  

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách                     

a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom  

v znení neskorších nariadení 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Schválené MsZ v Seredi  dňa: 15. 02. 2018 

Účinnosť od: 01. apríla 2018 

 



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 § 28 

ods. 5, § 49 ods. 4, §114 ods. 6, § 115 ods. 5 a § 116 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

vydáva toto „Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení 

neskorších nariadení“, (ďalej len „nariadenie“): 

 

Čl.  I 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších 

nariadení sa mení a dopĺňa takto: 

 

1.  Úvodná veta nariadenia znie:  

„Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa 

§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 

24 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 a v súlade s § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, §114 ods. 6, § 

116 ods. 6, § 140 ods. 10 a § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto 

„Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Sereď č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 

školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadení“, (ďalej 

len „nariadenie“): 

 

2.  V § 3 odsek 1 znie:  

„1) Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je:  

a) pre dieťa vo veku od 3 rokov počas školského roka 20,00 EUR; 

b) pre dieťa vo veku od 3 rokov počas mesiacov júl a august 30,00 EUR; 

c) pre dieťa vo veku do 3 rokov 30,00 EUR; tento príspevok sa uhrádza poslednýkrát za mesiac, 

v ktorom dieťa dovŕši vek 3 roky.“ 

3.  Poznámka pod čiarkou k odkazu 3 znie: 

„§ 5 ods. 14 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003  Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.“  

4. Názov § 7 znie: „Zariadenia školského stravovania“. 

 

Čl. II 

 

Toto nariadenie  nadobúda účinnosť  01. apríla 2018. 

 

V Seredi dňa .............................  

 

                                                                                           Ing. Martin Tomčányi 

                                                                                                      primátor mesta       

 

Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Seredi dňa  15. 02. 2018  uznesením      

č. xxx/2018.                 

 

Deň vyhlásenia: 31. 01. 2018 

 

Deň zvesenia:  


