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Vec:  Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní Návrhu Zmluvy č. 38/2022 

o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre Školský klub detí pri 

Cirkevnej základnej škole sv. Cyrila a Metoda, Komenského 3064/41, 926 01 Sereď 

 

          Mesto Sereď na základe § 6 ods. 12 písm. b) 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 poskytuje na základe zmluvy podľa § 9aa z finančných prostriedkov 

poukázaných podľa osobitného predpisu
 

zriaďovateľovi cirkevnej základnej umeleckej 

školy, zriaďovateľovi cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľovi cirkevnej materskej školy, 

zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľovi súkromnej základnej 

umeleckej školy, zriaďovateľovi súkromnej jazykovej školy, zriaďovateľovi súkromnej 

materskej školy a zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia, ktoré sú zriadené na 

území obce, finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka.  

          Návrh tejto zmluvy je zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Sereď od 

14.01.2022 v zmysle § 9aa ods. 5 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 

          Pripomienky k návrhu zmluvy môže uplatniť každá fyzická osoba alebo právnická 

osoba, ktorej sa obsah návrhu zmluvy týka, v lehote desiatich dní od jeho zverejnenia 

najneskôr do 24.01.2022  do 12.00 h  na Mestskom úrade v Seredi alebo prostredníctvom 

Slovensko SK v zmysle § 9aa ods. 6 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 do podateľne MsÚ alebo elektronickou poštou na mu@sered.sk.  

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                       Ing. Martin Tomčányi 

primátor mesta 
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