
MESTO  SEREĎ 
 

 

 

 
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď 

č. 6/2017 zo dňa 14.12.2017, 

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie          

č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, 

materských škôl a školských zariadení v meste 

Sereď v znení neskorších nariadení 

 

 

 
Schválené MsZ v Seredi  dňa: 14.12.2017 

Účinnosť od:  30.12.2017 



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. 6/2017 zo 

dňa 14.12.2017, ktorým sa mení  Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 zo dňa 12.02.2015 

o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v meste 

Sereď v znení neskorších nariadení“. 

Čl. I 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, 

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

nasledovne: 

 

Príloha k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej 

školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď znie: 

„Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej 

školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď:  

Výška finančných príspevkov na prevádzku a mzdy v školách a školských zariadeniach 

 

Škola, školské zariadenie 

Výška finančných prostriedkov na 

mzdy a prevádzku  

na žiaka/dieťa/ ostatných osôb 

na rok  2017 v € 

Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa  

Komenského ul. č. 1136/36, Sereď  

individuálna forma vyučovania 

1306,70 

Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa  

Komenského ul. č. 1136/36, Sereď 

skupinová forma vyučovania 

426,71 

Materská škola Ul. D. Štúra č. 2116/36, Sereď  2210,94 

Materská škola Komenského ul. č. 1137/37, 

Sereď 
2237,00 

Školský klub detí pri ZŠ Juraja Fándlyho, 

Fándlyho ul. č. 763/7A, Sereď 
133,66 

Školský klub detí pri ZŠ Jana Amosa 

Komenského, Komenského ul. č. 1227/8, Sereď 
127,51 



Centrum voľného času pri ZŠ Juraja Fándlyho, 

Fándlyho ul. č. 763/7A, Sereď 
171,93 

Centrum voľného času pri ZŠ Jana Amosa 

Komenského, Komenského ul.  1227/8, Sereď 
192,55 

Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho ul. č. 

763/7A, Sereď 
141,37 

Školská jedáleň pri ZŠ Jana Amosa Komenského 

Komenského ul. č. 1227/8, Sereď 
140,99 

Školský klub detí pri Cirkevnej základnej škole 

sv. Cyrila a Metoda Komenského ul. 3064/41, 

Sereď 

130,58 

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického 

poradenstva, Slnečná 5, Sereď 
145,08 

„ 

Čl. II 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 6/2017, ktorým sa mení  Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských 

zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení nadobúda účinnosť dňom pätnástym 

dňom od jeho vyhlásenia. 

 

V Seredi dňa  14.12.2017 

 
             -podpísané- 

 

            Ing. Martin Tomčányi, v. r. 

                primátor mesta Sereď  

 

 

Nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Seredi dňa 14.12.2017 uznesením 

číslo 271/2017 

 

 

 

Deň vyhlásenia: 15. 12. 2017  

Deň zvesenia: 02. 01. 2018     


