
Mesto Dunajská Streda v súlade s ustanovením § 6 odsek 1 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 NR SR 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  

 

vydáva toto  

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. ........../2020 zo dňa ..... apríla 

2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská Streda č. 

12/2019 zo dňa 25. júna 2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská 

Streda  

 

I.  

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 12 /2019 zo dňa 25. júna 2019 o určení 

výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda sa mení a dopĺňa nasledovne:   

 

Za doterajší § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie: 

 

„§ 6a  

 

V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhlásenej 

príslušnými orgánmi štátu, ktorá má za následok prerušenie vyučovania v školách a školských 

zariadeniach, alebo v čase prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu v školách s výnimkou 

materských škôl a  v školských zariadeniach na viac ako 5 po sebe nasledujúcich dní školského 

vyučovania sa uhrádzajú príspevky v alikvotnej sume prepočítanej na počet dní v danom 

mesiaci.“  

 

II.  

 

V súlade s ustanovením § 6 odsek 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov toto všeobecne záväzné nariadenie z dôvodu naliehavého verejného 

záujmu vzhľadom na mimoriadnu situáciu vyhlásenú vládou Slovenskej republiky v súvislosti 

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

vírusom SARS-CoV-2, nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.  

 

 

 

V Dunajskej Strede, ....................       

 

JUDr. Zoltán Hájos  

    primátor mesta 


