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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sereď č. 6/2011 zo dňa 14.06.2011 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského 
zariadenia na území mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 
Sereď č.  2/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území mesta Sereď (ďalej „novelizácia 
nariadenia“) 

 
Mesto Sereď na základe splnomocnenia podľa § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, § 19 zákona  č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 6 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady   č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe I. zmeny rozpočtu Mesta Sereď 
schválenej uznesením č. 70/2011 MsZ zo dňa 19.04.2011 túto novelizáciu nariadenia. 

Čl.  I 

1.  V prílohe č. 1 k VZN č. 2/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka   
     základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na  území mesta   
     Sereď  sa: 

a) pri Materskej škole, Ul. D.Štúra 2116/36,Sereď suma 1 897,88 € nahrádza sumou       
1 910,78 € 

b) pri Materskej škole, Ul. Komenského 1137/37, Sereď suma 1 702,92 € nahrádza sumou 
1 706,57 € 

 
2.  V prílohe č. 2 k VZN č. 2/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka  základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na  území mesta Sereď sa  
v Školskom klube detí pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Komenského ul. 3064/41, Sereď  suma 
368,98 € nahrádza sumou 368,58 €. 

Čl. II 

1. Táto novelizácia  nariadenia bola schválená uznesením č. 111/2011 MsZ v Seredi  dňa 
14.06.2011. 

2. Táto novelizácia nariadenia  nadobúda účinnosť  dňom 30. júna 2011. 
 
 
 
V Seredi dňa  15.06.2011 
 
 
 
Deň vyhlásenia:  15.06.2011 
Deň zvesenia:   30.06.2011       
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