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Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........./2017 zo dňa 28.
novembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 20/2016 zo dňa 6. decembra 2016 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 2017 v znení
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2017 zo dňa 14. februára
2017
Javaslat Dunaszerdahely város 2017. évi… (2017. november 28.) számú általános érvényű
rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely város 2016. évi 20/2016. számú
(2016. december 6.) általános érvényű rendelete, amely meghatározza a dunaszerdahelyi
székhelyű művészeti iskola, óvodák és iskolai intézmények tanulói után járó működési
kiadásokra és fizetések kiegészítésére felhasználható támogatás mértékének megállapítását a
2017-as évre vonatkozóan, Dunaszerdahely város 2017. évi 1/2017. számú (2017. február
14.) általános érvényű rendeletének értelmében
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu

A/ sa uznieslo
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č.
…../2017 zo dňa 28. novembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č.
20/2016 zo dňa 6. decembra 2016 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 2017 v znení Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2017 zo dňa
14. februára 2017

November 2017
2017. november

Mesto Dunajská Streda v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12 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, § 19 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 § 7
zákona NR SR
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov

vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. ...... zo dňa 28. novembra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda
č. 20/2016 zo dňa 6. decembra 2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia
so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2017 v znení Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2017 zo dňa 14. februára 2017

I.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 20/2016 zo dňa 6. decembra 2016
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy, dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok
2017 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2017 zo dňa 14.
februára 2017 sa mení a dopĺňa nasledovne :
1. § 2 Vymedzenie pojmov sa dopĺňa o nový odsek 8, ktorý znie:
„8. Počtom detí cirkevnej materskej školy, rozhodným pre pridelenie dotácie v roku
2017 je ich počet k 15. septembru 2017, ktorý bol školou vykázaný v štatistickom
výkaze Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01.“
2. § 3 odsek b) sa dopĺňa nasledovne:
▪ Cirkevná materská škola sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom maďarským –
Szent János apostol Egyházi Óvoda, Trhovisko 1, Dunajská Streda –
Dunaszerdahely
3. § 5 Podmienky pridelenia a poskytnutia dotácie sa dopĺňa o nový odsek i), ktorý znie:
„i) v prípade Cirkevnej materskej školy sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom
maďarským – Szent János apostol Egyházi Óvoda, Trhovisko 1, Dunajská Streda –
Dunaszerdahely
▪ predloženie návrhu rozpočtu materskej školy,
▪ predloženie žiadosti o pridelenie dotácie na prevádzku a mzdy,

▪ menný zoznam detí navštevujúcich materskú školu, s uvedením dátumu narodenia,
adresy trvalého bydliska, opečiatkovaný a podpísaný riaditeľom školy
▪ preukázateľné zaslanie výkazu Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01 najneskôr do 23.
septembra 2017 so stavom k 15. septembru 2017;
4. Príloha č. 1 Dotácia na rok 2017 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta
Dunajská Streda sa dopĺňa o nový riadok, ktorý znie:
Kategória školy a školského zariadenia

Dotácia na
dieťa/žiaka
v€

Dieťa cirkevnej materskej školy

643,90

II.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho
vyvesenia na úradnej tabuli mesta Dunajská Streda.

V Dunajskej Strede, 28.novembra 2017

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

Dôvodová správa
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia je vypracovaný v zmysle § 6 ods. 12 zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov.
V zmysle
citovaného
zákona
obec
poskytuje
dotáciu na mzdy a prevádzku materskej školy, zariadenia školského stravovania,
základnej umeleckej školy, centra voľného času, školského klubu detí vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti a tiež pre školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom
je štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, súkromná fyzická alebo právnická
osoba a ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
Týmto všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská Streda sa určuje dotácia na dieťa
v materskej škole cirkevného zriaďovateľa, na základe žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi
Trnavská Arcidiecéza, Jána Hollého 10, 917 66 Trnava o finančnú dotáciu na rok 2017.
Materská škola je rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
Materiál bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Komisie pre školstvo a mládež MsZ
dňa 7.11.2017 a na zasadnutí Mestskej rady Dunajská Streda dňa 21.11.2017.

