
 
MESTO DUNAJSKÁ STREDA 

MESTSKÝ ÚRAD 
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

IČO: 00305383 ● DIČ: 2021129968 
 
Mesto Dunajská Streda v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení          
v znení neskorších predpisov a na základe zákona NR SR č. 179/2009 Z. z ktorým sa dopĺňa 
zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 
v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 12 písm. d/  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov   v y d á v a   toto 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č.  17 /2009 
 

o určení výšky dotácie  na osobné a prevádzkové náklady na  žiaka základnej umeleckej 
školy,  dieťa materskej školy, dieťa  školského zariadenia na rok 2010 v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Dunajská Streda. 
 

§ l 
 

Určenie výšky dotácie 
 

1/ Výška dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka základnej umeleckej školy na rok  
    2010 sa určuje takto: 
    a/ na žiaka v individuálnej forme štúdia          750,07   € 
    b/ na žiaka v skupinovej forme štúdia              468,45  €. 
 
2/ Výška dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy n a rok 2010           
    sa určuje takto: 
     a/ na dieťa od 3 do 6 rokov   vo výške  1 767,14 €. 
 
3/ Výška dotácie na osobné prevádzkové náklady  na žiaka školského klubu na rok 2010                          
     sa určuje  vo  výške  251,14  €. 
 
4/ Výška dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka centra voľného času na rok 2010      
    sa určuje  vo výške    221,22 €. 

 
5/ Výška  dotácie na potencionálneho stravníka v školskej jedálni základnej školy na rok 2010  
    sa určuje vo  výške 83,70   €. 
 
6/ Výška dotácie na dieťa cirkevného školského zariadenia na rok 2010 sa určuje vo výške    
     251,14 €. 
 
7/ Výška dotácie na dieťa súkromného strediska záujmovej činnosti na rok 2010 sa určuje           
     vo výške   95,73  €.   

§ 2 
Účinnosť 

 
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo 

v Dunajskej  Strede dňa 15. decembra 2009. 



2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1. januára 2010. 
 
V Dunajskej Strede 8.12.2009 
 
                                                                                                    JUDr. Hájos Zoltán 
                                                                                                       primátor mesta 


