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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď 

č. 13/2013 zo dňa 10.12. 2013, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Sereď č. 5/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, 

materských škôl a školských zariadení na rok 2013 a o zrušení 

niektorých všeobecne záväzných nariadení mesta Sereď a ktorým 

sa zrušujú niektoré všeobecne záväzné nariadenia mesta Sereď 

 

 

 
Schválené MsZ v Seredi  dňa: 10.12. 2013 

Účinnosť od:  26.12. 2013 



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. 13/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  mesta 

Sereď č. 5/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení na 

rok 2013 a o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení mesta Sereď a ktorým sa zrušujú 

niektoré všeobecne záväzné nariadenia mesta Sereď (ďalej len „nariadenie“): 

Čl.  I 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď  č. 5/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, 

materských škôl a školských zariadení na rok 2013 a o zrušení niektorých všeobecne záväzných 

nariadení mesta Sereď sa mení a dopĺňa nasledovne:  

 

1. V § 5 sa vypúšťa odsek 1.  

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako 1 a 2. 

 

2. Príloha k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sereď č. 5/2013 o financovaní základnej 

umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení na rok 2013 a o zrušení niektorých všeobecne 

záväzných nariadení mesta Sereď znie: 

„Príloha k  VZN č. 5/2013: Výška finančných príspevkov na prevádzku a mzdy v školách a školských 

zariadeniach 

 

Škola, školské zariadenie 
Výška finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku na žiaka na rok  2013 v € 

Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa  

Komenského ul. č. 1136/36, Sereď  

individuálna forma vyučovania 

638,4 

Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa  

Komenského ul. č. 1136/36, Sereď 

skupinová forma vyučovania 

399,0 

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

1 614,6 

Materská škola Komenského ul. č. 1137/37, Sereď 

 

1596,0 

 

Školský klub detí pri ZŠ Juraja Fándlyho ul. 

 č. 763/7A, Sereď 
307,8 

Školský klub detí pri ZŠ Pavla Országha 

Hviezdoslava Komenského ul. č. 3064/41, Sereď 
173,9 

Školský klub detí pri ZŠ Jana Amosa Komenského 

Komenského ul. č. 1227/8, Sereď 
434,9 



Centrum voľného času pri ZŠ Juraja Fándlyho 

Fándlyho ul. č. 763/7A, Sereď 
182,4 

Centrum voľného času pri ZŠ Jana Amosa 

Komenského Komenského ul.  1227/8, Sereď 
195,9 

Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho Fándlyho ul. 

č. 763/7A, Sereď 
102,6 

Školská jedáleň pri ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava 

Komenského ul. č. 3064/41, Sereď 
65,5 

Školská jedáleň pri ZŠ Jana Amosa Komenského ul. 

č. 1227/8, Sereď 
37,1 

Školský klub detí pri Cirkevnej základnej škole sv. 

Cyrila a Metoda,  Komenského ul. 3064/41, Sereď 
307,8 

„ 

Čl. II 

Zrušuje sa  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 6/2002 o niektorých podmienkach 

držania psov. 

 

Čl. III 

 

Zrušuje sa  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď  č.  1/2003 požiarny poriadok mesta. 
 

Čl. IV 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť  26. decembra 2013. 

 

 

 

V Seredi dňa 10.12.2013 

 

 

 

- p o d p í s a n é - 

 Ing. Martin Tomčányi  

 primátor mesta Sereď  

 

Nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Seredi dňa 10.12. 2013 uznesením číslo 

287/2013 

Deň vyhlásenia: 11. 12. 2013 

Deň zvesenia: 27. 12. 2013 


