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Legislatívno - právna komisia pri MsZ v Seredi 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia legislatívno-právnej 

komisie zo dňa 01.02.2022 

 
Zasadnutie Legislatívno – právnej komisie sa uskutočnilo v utorok  01.02.2022  vo veľkej  zasadačke na 

MsÚ v Seredi. 
 

 

Začiatok zasadnutia:     16.30    hod. 

 

Koniec zasadnutia:        17.40    hod. 
 
Prítomní:             JUDr. Edita Červeňová (EČ), JUDr. Irsák (MI), JUDr. Tóth (MTo),         

 JUDr. Klenovič (MK), JUDr. Takáč (MTa),  

 

Ospravedlnení:    JUDr. Hudák (MH), JUDr. Zuzana Pastuchová (ZP), 

 

  Hostia:   Mgr. Kováčová 

 

  Verejnosť:        

 

Program:  
1.) Otvorenie 
2.) Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní ZUŠ, 

materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení- Mgr. 
Kováčová 
Bod 2.) sa skladá zo 4 podbodov:  

 A. VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní ZUŠ, 

materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení  

B. Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí  

C. Poskytnutie finančných prostriedkov  na mzdy a prevádzku pre deti Školského klubu 

detí  pri Cirkevnej základnej škole sv. Cyrila a Metoda, Komenského 3064/41, 926 01 

Sereď 

D. Poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre deti Súkromného 

centra špeciálno-pedagogického poradenstva, Slnečná 5, 926 01 Sereď 
3.) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o určení 

výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých 
je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadení- Mgr. Kováčová 

4.) Rôzne 
5.) Záver 

 

BOD č. 1 
Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie JUDr. Edita Červeňová, privítala prítomných 

členov komisie, hostí a ospravedlnila z neúčasti na zasadnutí JUDr. Hudáka. 

 

BODč. 2 
Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní ZUŠ, 
materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení  
Návrh uviedla Mgr. Kováčová. Komisia materiál prerokovala a odporúča návrh VZN zverejniť po 
zapracovaní nasledovných pripomienok: 
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-v §1 písm. c) pôvodného nariadenia upraviť znenie podľa § 6 ods.12 písm. b); 
-v Čl.1 ods. 2 sa nahrádza novým znením: ,, §2 ods. 2  znie: ,, Príjemcom finančných prostriedkov 
na účel podľa odseku 1 sú školy, školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď.“; 
- Čl.1 ods. 6 nahradiť novým znením: ,,Centrum voľného času písomne oznámi zriaďovateľovi 
údaje o počte žiakov, detí a ostatných osôb podľa § 2 ods. 3 písm. d) tohto nariadenia, v lehote do 
30. septembra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa majú finančné 
prostriedky poskytnúť.“ 
Hlasovanie: 
PRÍTOMNÍ: 5  EČ, MK, MI, MTo, MTa 
ZA: 5   EČ, MK, MI, MTo, MTa  
PROTI: 0    

ZDRŽAL SA: 0 

 

BOD č. 3  

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je 

mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadení 
Návrh uviedla Mgr. Kováčová. Komisia materiál prerokovala a odporúča návrh VZN zverejniť po 
zapracovaní nasledovnej pripomienky: 

- V Čl.1 ods.1 sa úvodná veta nariadenia nahrádza novým znením: „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 v súlade s § 28 ods. 5 a 7, § 49 ods. 4 a 6, §114 ods. 

6 a 7, § 116 ods. 6 a 8, § 140 ods. 10 a 12 a § 141 ods. 6 a 8 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. xx/2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie č. 7/2019 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“):“  

Hlasovanie: 
PRÍTOMNÍ: 5  EČ, MK, MI, MTo, MTa 

ZA: 5   EČ, MK, MI, MTo, MTa 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

BOD č. 4 
Rôzne 
Do bodu ,,rôzne“ komisii nebol doručený  žiadny materiál na prerokovanie. 

 
 

BOD č. 5 

Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie komisie. 

 

 

 

                                                                        JUDr. Edita Červeňová, v. r. 

                                                                                                                  predsedníčka komisie 

 

 

 

 

Zapísala: Martina Hilková 

                tajomníčka komisie 

Dňa:        02.02.2022 


