
 

 

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.: ......2020/17 

17. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

17. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

 

     

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2020 zo dňa 08. 

decembra 2020 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 2021. 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2020/……..sz. (2020. december 8.) általános érvényű 

rendeletére a dunaszerdahelyi székhelyű művészeti alapiskola, óvodák és iskolai 

intézmények tanulói után járó működési kiadásokra és fizetések kiegészítésére 

felhasználható támogatás mértékének megállapításáról a 2021-es évre vonatkozóan. 

 

Predkladá:   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Kontrolovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedná:  Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry 

Felelős: 

 

 

Návrh na uznesenie:   Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

Határozati javaslat: Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 

 

sa uznieslo  

határozatot hozott 

 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. .../2020 

zo dňa 08. decembra 2020 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 2021 v predloženom znení. 

Dunaszerdahely Város 2020/……..sz. (2020. december 8.) általános 

érvényű rendeletére a dunaszerdahelyi székhelyű művészeti 

alapiskola, óvodák és iskolai intézmények tanulói után járó 

működési kiadásokra és fizetések kiegészítésére felhasználható 

támogatás mértékének megállapításáról a 2021-es évre vonatkozóan 

az előterjesztett terjedelemben. 
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2020. december 



    

  

Dôvodová správa 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia je vypracovaný v zmysle § 6 ods. 12 písm. c) zákona                

NR SR 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 je povinná určiť všeobecne záväzným 

nariadením podrobnosti financovania škôl a školských zariadení, ktoré sú v originálnej 

kompetencii obce: MŠ vrátane školských jedální, ZUŠ, CVČ, ŠKD pri ZŠ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce ako aj neštátnym zriaďovateľom, ktorí majú sídlo na území obce (MŠ, CVČ, 

zariadenia školského stravovania, ŠKD). 

Dotácia je poskytovaná z výnosu dane z príjmov, ktorý je mestu prideľovaný zo štátneho rozpočtu 

podľa osobitných predpisov.  

Výšku dotácie na príslušný kalendárny rok oznámi mesto cirkevnému a súkromnému 

zriaďovateľovi a základnej umeleckej škole, materským školám a školským zariadeniam vo svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka (zákon NR 

SR č. 596/2003, § 6 ods. 12 bod f)). 

Komisia MsZ pre školstvo a kultúru na svojom zasadnutí dňa 27.11.2020 odporučila uzniesť sa na 

VZN. Z dôvodu, že Ministerstvo financií SR ku dňu vypracovania tohto VZN nezverejnilo 

východiskové štatistické údaje a rozpočtované podiely obcí a VÚC na výnose daní z príjmu 

fyzických osôb na rok 2021, komisia sa uzniesla, že na prvé rokovanie MsZ v roku 2021 prednesie 

návrh na úpravu výšky dotácie pre materskú školu cirkevného zriaďovateľa.  

Mestská rada Dunajská Streda prerokovala návrh a odporúča Mestskému zastupiteľstvu Dunajská 

Streda uzniesť sa na VZN.  

 

Materiál vypracovala: Mgr. Timea Molnár, OŠSVŠaK 

 


