
 

Mesto Sereď 
Námestie  republiky 1176/10, 926 01  SEREĎ 

 

Telefón.: +421 – 31 – 789 2392 IČO: 00306169 e-mail: mu@sered.sk 

 Fax: +421 – 31 – 789 2447 číslo účtu: 0203505156/0900 web: http://www.sered.sk 

 
Mesto Sereď 

Námestie republiky 1176/10 

92601 Sereď 

 

 

 
Váš list číslo Naše číslo Vybavuje Miesto, dátum 

 1517/375/2018 Mgr. Silvia Kováčová Sereď, 30. 01. 2018 

 

 

 

Vec: Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie                  

č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších 

nariadení  

 

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 podľa § 6 ods. 24 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 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, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Sereď č. 7/2011 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“). 

 

          Návrh tohto nariadenia je zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta 

Sereď od 31. 01. 2018 v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. 

 

          Pripomienky k návrhu tohto nariadenia možno podať najneskôr do 12. 02. 2018 do 

12.00 h  na Mestskom úrade v Seredi, v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do podateľne MsÚ alebo elektronickou 

poštou na mu@sered.sk.  

 

 

          -podpísané- 

                                                                                           Ing. Martin Tomčányi  

                                                                                                primátor mesta 
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