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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 

 

 

 

Schválené MsZ v Seredi  dňa 17. 02. 2022 

Účinnosť: 05. 03. 2022 



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, § 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. 2/2022, 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“): 

Čl. I 

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  

sa mení a dopĺňa nasledovne: 

1. Úvodná veta všeobecne záväzného nariadenia 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  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 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“):“ 

2. V § 1 sa na konci  bodu 1 za slovami  „mestom Sereď“ slovo „a“ nahrádza čiarkou;   

3. V § 1 sa za odsek 1 vkladá nový  bod 2, ktorý  znie:  

„2) podmienky zníženia, zvýšenia a odpustenia príspevkov podľa bodu 1 v súlade s osobitným 

predpisom
6a

,“ 

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie 

„
6a

 § 28 ods.7, § 49 ods. 6, §114 ods. 7, § 116 ods. 8, § 140 ods. 12 a § 141 ods. 8 zákona č. 245/2008 

Z. z.“  

Doterajší bod 2 sa označuje ako bod 3.  

4. V § 2 ods. 3 znie:  

„3) Príspevok sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa  

a) znižuje o pomernú časť zákonnému zástupcovi dieťaťa, za každý deň prerušenia alebo 

obmedzenia prevádzky, ak bola prerušená alebo obmedzená prevádzka materskej školy 

zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, 

b) zvyšuje zákonnému zástupcovi za dieťa, ktoré sa zúčastní aktivít organizovaných podľa 

osobitného predpisu
8
  materskou školou o nevyhnutné preukázateľné náklady,  

c) odpúšťa zákonnému zástupcovi za dieťa, ktoré malo rozhodnutím riaditeľa materskej školy 

prerušenú dochádzku do materskej školy najmenej na 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych 

dní z dôvodu choroby dieťaťa alebo rodinných dôvodov a ktorý  o to písomne požiada.“ 

 



Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:  

„
8
 § 28 ods. 16 zákona č. 245/2008 Z.z.“ 

5. V § 3 odsek 2 znie:  

„2) Príspevok podľa odseku 1 sa neuhrádza v prípade splnenia podmienok podľa osobitného 

predpisu
10

 .“ 

6. V poznámke pod čiarou k odkazu 10a sa za číslo „150“ dopĺňajú slová „ods. 5 alebo “. 

 

7. V po pod čiarou k odkazu 10b sa za číslo „150“ dopĺňajú slová „ods. 5 alebo“. 

 

8. V § 4 ods. 3 znie:  

„3) Príspevok podľa odseku 1 sa neuhrádza v prípade splnenia podmienok podľa osobitného 

predpisu
11

.“ 

Poznámka pod čiarou k  odkazu 11 znie:  

„
11

 §114 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z.“ 

9. V § 5 ods. 2 znie: 

„2) Príspevok podľa odseku 1 sa neuhrádza v prípade splnenia podmienok podľa osobitného 

predpisu
12

.“ 

10. V § 8 ods. 3 znie:  

„3) Príspevok podľa § 6 a 7  sa neuhrádza v prípade splnenia podmienok podľa osobitného 

predpisu
14

.“ 

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:  

„
14

 §140 ods. 11  alebo § 141 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z.“ 

 

Čl. II 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia.  

 

 

                        Ing. Martin Tomčányi 

                                    primátor mesta  

 

 

Nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Seredi dňa 17. 02. 2022  uznesením číslo 

17/2022. 

Deň vyhlásenia:  18. 02. 2022 

Deň zvesenia: 07. 03. 2022   

 


