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zriaďovateľom 
 
 
 

Schválené MsZ v Seredi dňa:29. 11. 2011 

Účinnosť od: 01. 01. 2012 
 



Mesto Sereď na základe splnomocnenia podľa § 20 ods. 3 písm. a) Zák. Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 6 ods. 2 Zák. Slovenskej národnej rady           

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, toto „Všeobecne záväzné 

nariadenie Mesta Sereď č. 13/2011 zo dňa 29. 10. 2011 o určení miesta a času zápisu detí do 1. 

ročníka základných škôl, ktorých je Mesto Sereď zriaďovateľom“ (ďalej len „nariadenie“).  

 

§ 1 

Predmet úpravy 

Nariadenie ustanovuje miesto a čas zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných 

škôl, ktorých je Mesto Sereď zriaďovateľom. 

§ 2 

Miesto a čas zápisu 

1) Zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční: 

a) v Základnej škole Juraja Fándlyho, Fándlyho ul. č. 763/7A, Sereď 

b) v Základnej škole Jána Amosa Komenského, Komenského ul. č. 1227/8, Sereď 

c) v Základnej škole Pavla Országha Hviezdoslava, Komenského ul. č. 3064/41, Sereď 

2) Zápis sa uskutoční vždy v treťom pracovnom týždni v príslušnom kalendárnom roku v piatok od 

14
00

 hod. do 17
00

 hod. a v sobotu  od   9
00

 hod. do 12
00

 hod.   

 

§ 3 

Zrušovacie ustanovenia 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sereď č. 1/2011 zo dňa 11. 01. 2011 o určení miesta 

a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď 

 

§ 4 

Účinnosť 

1) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Seredi č. 191/2011 zo dňa 

29. 11.2011 

2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01. januára 2012. 

 

V Seredi dňa 29.11.2011 

 

 

Deň vyhlásenia: 30.11.2011 

Deň zvesenia:     15.12.2011 

                                                                                                          podpísané 

                                                                                                .......................................... 

                                                                                                               Ing. Martin Tomčányi 

                                                    primátor Mesta Sereď  


