
 

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  

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. .../2021 zo dňa 17. augusta 2021, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 22/2020 

zo dňa 08. decembra 2020 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda           

č. 4/2021 zo dňa 12. januára 2021 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 

 

I. 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 22/2020 zo dňa 08. decembra 2020             

v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 4/2021 zo dňa 12. januára 2021 

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 sa mení 

a dopĺňa nasledovne: 

1. V Článku 2 odsek 1 bod II. znie: 

„II. v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti: 

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom 

maďarským – Szent János apostol Egyházi Alapiskola és Óvoda, Trhovisko 1, Dunajská 

Streda – Dunaszerdahely, ktorej súčasťou je Školský klub detí s výchovným jazykom 

maďarským – Iskolai klub, Trhovisko 1, Dunajská Streda – Dunaszerdahely a Výdajná 

školská jedáleň, Trhovisko 1, Dunajská Streda,“ 

 

II. 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2021. 

 

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

 

                 JUDr. Zoltán Hájos                                                        

                                                                                                          primátor mesta 


