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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č.  15/2015, ktorým 

sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č.  

28/2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská 

Streda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo na svojom 

zasadnutí dňa 23.6.2015. 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov 

na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňa 5.6.2015. 

Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a na 

internetovej stránke mesta dňa 30.6.2015. 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.9.2015. 



 

Mesto Dunajská Streda v súlade s ustanovením § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov 

 

v y d á v a     toto 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č.  15/2015, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č.  28/2012 o určení 

výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda 

 

I. 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 28/2012 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Dunajská Streda sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

 

„§ 6 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času 

 

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva 

zákonný zástupca dieťaťa, resp. dospelá osoba formou dotácie na prevádzku a mzdy 

a formou mesačného príspevku.  

2. Mesačný príspevok v centre voľného času:  

a) pre dieťa 1,50 €/mesiac,  

b) pre dospelého 3,00 €/mesiac. 

3. Držiteľovi vernostnej karty sa poskytuje zľava zo sumy uvedenej v ods. 2 bod a) na dieťa 

vo výške 0,50 € mesačne, na dospelú osobu zo sumy uvedenej v ods. 2 bod b)  vo výške 

1,00 € mesačne. 

4. Pod pojmom dotácia na prevádzku a mzdy sa rozumie jedna desatina sumy priamych 

výdavkov na záujmovú činnosť dieťaťa, resp. dospelého, t. j. 6,52 €/mesiac. 

5. Dotáciu na prevádzku a mzdy môže hradiť obec podľa miesta trvalého bydliska dieťaťa, 

resp. dospelého, ak tak neurobí, dotáciu hradí zákonný zástupca dieťaťa, resp. dospelá 

osoba.  



6. Dotáciu na prevádzku a mzdy pre deti a dospelých s trvalým pobytom v meste Dunajská 

Streda hradí mesto Dunajská Streda zo svojho rozpočtu. 

7. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času pre zákonného 

zástupcu dieťaťa s trvalým bydliskom v inej obci, na ktorého obec neposkytne dotáciu na 

prevádzku a mzdy, sa určuje výška, ktorá je súčtom sumy príslušného mesačného 

príspevku podľa ods. 2 bod a) a sumy dotácie na prevádzku a mzdy podľa ods. 4. 

8. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času pre zákonného 

zástupcu dieťaťa s trvalým bydliskom v inej obci, na ktorého obec poskytne dotáciu na 

prevádzku a mzdy v nižšej sume ako je uvedená v odseku 4, sa určuje výška, ktorá je 

súčtom sumy príslušného mesačného príspevku podľa ods. 2 bod a) a rozdielu medzi 

sumou dotácie na prevádzku a mzdy podľa ods.4 a sumou dotácie na prevádzku a mzdy 

poskytnutej obcou.  

9. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času pre dospelého s 

trvalým bydliskom v inej obci, na ktorého obec neposkytne dotáciu na prevádzku a mzdy, 

sa určuje výška, ktorá je súčtom sumy príslušného mesačného príspevku podľa ods. 2 bod 

b) a sumy dotácie na prevádzku a mzdy podľa ods. 4. 

10. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času pre dospelého s 

trvalým bydliskom v inej obci, na ktorého obec poskytne dotáciu na prevádzku a mzdy 

v nižšej sume ako je uvedená v odseku 4, sa určuje výška, ktorá je súčtom sumy príslušného 

mesačného príspevku podľa ods. 2 bod b) a rozdielu medzi sumou dotácie na prevádzku 

a mzdy podľa ods.4 a sumou dotácie na prevádzku a mzdy poskytnutej obcou.  

11. Príspevok sa uhrádza polročne vopred, za I. školský polrok najneskôr do 31. októbra a za 

II. školský polrok do 28. februára.  

12. Mesto Dunajská Streda bude prioritne podporovať činnosť centier voľného času na území 

mesta. “ 

 

 

II. 

           

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2015. 

 

V Dunajskej Strede dňa 30.6.2015.  

                                                                

 

               

                                                                      JUDr. Zoltán Hájos 

                                                                              primátor mesta 

 


