
 
  

Materiál na rokovanie            Materiál č.: ...../2020/12  

12. zasadnutia   

Mestského zastupiteľstva  Dunajská Streda v 

VIII. volebnom období  

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete    

12.  ülésének beterjesztett anyaga  

a VIII. választási időszakban  

  

  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č.  ........../2020 zo dňa ..... 

apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. 24/2019 zo dňa 26. novembra 2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 

so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2020  

Javaslat Dunaszerdahely Város 2020. évi ...... sz. (2020. április ....) általános érvényű 

rendeletére, mellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2019. évi 24. sz. (2019. 

november 26.) általános érvényű rendelete, amely meghatározza a dunaszerdahelyi 

székhelyű művészeti alapiskola, óvodák és iskolai intézmények diákjai után járó működési 

kiadásokra és fizetésekre felhasználható támogatás mértékét a 2020-as évre vonatkozóan  

  

Predkladá:    JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta  

Beterjeszti:      

  

Kontrolovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ  

Ellenőrizte:  

  

Zodpovedá:     Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho ÚP MsÚ 

Felelős:  

  

Návrh na uznesenie:   Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

Határozati javaslat:             Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

  

                    s a  u z n i e s l o    

       határozatot hozott   

   

na Všeobecne záväznom  nariadení mesta Dunajská Streda č.  

.../2020 zo dňa .... apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa  



Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská Streda                        

č. 24/2019 zo dňa 26. novembra 2019 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území 

mesta Dunajská Streda na rok 2020 v predloženom rozsahu.  

 

Dunaszerdahely Város 2020. évi ....sz. (2020. április  ....  általános 

érvényű rendeletéről, mellyel módosul és kiegészül 

Dunaszerdahely Város 2019. évi 24. sz. (2019. november 26.) 

általános érvényű rendelete, amely meghatározza a 

dunaszerdahelyi székhelyű művészeti alapiskola, óvodák és 

iskolai intézmények diákjai után járó működési kiadásokra és 

fizetésekre felhasználható támogatás mértékét a 2020-as évre 

vonatkozóan az előterjesztett terjedelemben.  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Apríl 2020  

2020 április  

 



Dôvodová správa  

 

Z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou Slovenskej republiky v súvislosti s 

ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona 

vírusom SARS-CoV-2, navrhuje sa s účinnosťou od 1. mája 2020 až do konca kalendárneho 

mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá, znížiť  pomernú časť dotácie pripadajúcej 

na kalendárny mesiac  na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa  

materskej školy a  školských zariadení so sídlom na území mesta Dunajská Streda na sumu               

80 % jednej dvanástiny z ročnej dotácie uvedenej v Prílohe č. 3 Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Dunajská Streda č. 24/2019 zo dňa 26. novembra 2019 o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2020. 

 

Uvedené opatrenie  sa navrhuje zaviesť z dôvodu, že počas pandémie je prerušená prevádzka 

materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení. 

 

Podľa § 30f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  

„3) Vo výnimočných prípadoch, keď existujú vážne dôvody, pre ktoré nie je možné uskutočniť 

rokovanie obecného zastupiteľstva podľa odseku 2 alebo podľa § 12, môže obecné 

zastupiteľstvo počas krízovej situácie prijať uznesenie korešpondenčným hlasovaním v listinnej 

podobe alebo hlasovaním prostredníctvom elektronických prostriedkov s použitím e-mailových 

adries poslancov, ktoré boli na tento účel preukázateľne oznámené, ak sa má hlasovanie 

uskutočniť prostredníctvom elektronickej pošty. Hlasovaním podľa prvej vety možno prijať 

uznesenie iba  

a) vo veciach bezprostredne súvisiacich so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie,  

b) vo veciach, ktoré z dôvodu hroziacej škody neznesú odklad.“ 

 

S poukazom na § 6 ods. 8 zákona o obecnom zriadení sa navrhuje nadobudnutie účinnosti 

dňom 1. mája 2020: 

„(8) Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli 

v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je 

ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Ak je to odôvodnené naliehavým verejným 

záujmom, možno v nariadení výnimočne ustanoviť skorší začiatok jeho účinnosti, najskôr 

však dňom vyhlásenia.“ 

 

 

Pôvodné znenie VZN je na https://dunstreda.sk/vseobecne-zavazne-nariadenia-2019.  
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