
 

 

 

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 8. 

decembra 2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov             

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. 

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

rendeletére a város hatáskörében működő iskolákban és iskolai intézményekben 

a részleges költségtérítésre irányuló járulék összegének meghatározásáról. 

 

 

 

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 8. decembra 2020 o určení výšky mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská 

Streda v predloženom rozsahu. 

 



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

általános érvényű rendeletére a város hatáskörében működő 

iskolákban és iskolai intézményekben a részleges költségtérítésre 

irányuló járulék összegének meghatározásáról az előterjesztett 

terjedelemben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 2020 

2020 december 



Dôvodová správa 

Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len školský zákon) ukladá povinnosť 

zriaďovateľom určiť výšku príspevkov všeobecne záväzným nariadením. 

Od 1.1.2021 školský zákon (Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z.) ukladá povinnosť stanovenia 

výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej 

školy zriadenej obcou jednotnou sumou pre všetky deti prijaté do materskej školy. Uvedené, 

t.j. jednotnú sumu navrhujeme aplikovať aj na ostatné príspevky v školách a školských 

zariadeniach. 

Dôvodom navrhovanej zmeny výšky príspevku v CVČ sú zvyšujúce sa náklady na prevádzku 

a hlavne zvyšujúce sa mzdové náklady v súvislosti s rastom miezd zamestnancov v rezorte 

školstva v zmysle všeobecne platných právnych predpisov. 

 

 Kategória osôb 

 s trvalým pobytom na území 

mesta Dunajská Streda 

s trvalým pobytom 

v inej obci 

 

dieťa/žiak/plnoletý 

študujúci bez 

vlastného príjmu 

4 € mesačne + 125 € ročne ako 

dotácia na mzdy a prevádzku 

z rozpočtu mesta Dunajská Streda 

4 € mesačne + 10 € mesačne ako 

dotácia na mzdy a prevádzku* 

plnoletý 

s vlastným 

príjmom 

8 € mesačne + 125 € ročne ako 

dotácia na mzdy a prevádzku 

z rozpočtu mesta Dunajská Streda 

8 € mesačne + 10 € mesačne ako 

dotácia na mzdy a prevádzku* 

* 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. Dotáciu 

na prevádzku a mzdy pre deti a dospelých s trvalým pobytom v meste Dunajská Streda hradí 

mesto Dunajská Streda zo svojho rozpočtu.  

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

na VZN. 

Mestská rada Dunajská Streda prerokovala návrh a odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

Dunajská Streda uzniesť sa na VZN.  

 

Materiál vypracovala: Mgr. Timea Molnár, OŠSVŠaK 

 

 

 


