
 

 

 

 

Materiál na rokovanie         Materiál č.: ....../2022/28 

28. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-Testülete  

28. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2022 zo dňa 11. 

januára 2022 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a dieťa školského zariadenia, 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2022/ ... sz. (2022. január 11.) általános érvényű 

rendeletére, mely meghatározza Dunaszerdahely Város alapítói hatáskörébe tartozó 

óvodában elhelyezett gyermekre, művészeti alapiskola diákjára és oktatási intézményben 

elhelyezett gyermekre vetített működési és bérezési célú pénzeszközök magasságát.  

 

 

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 

 

s a     u z n i  e s l  o  

h a t á  r o z a t o t    h o z o t t  

 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda 

č. .../2022 zo dňa 11. januára 2022 o určení výšky 

finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a dieťa 

školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda. 



Dunaszerdahely Város 2022/ ... sz. (2022. január 11.) 

általános érvényű rendeletére, mely meghatározza 

Dunaszerdahely Város alapítói hatáskörébe tartozó 

óvodában elhelyezett gyermekre, művészeti alapiskola 

diákjára és oktatási intézményben elhelyezett gyermekre 

vetített működési és bérezési célú pénzeszközök 

magasságát.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Január 2022 

2022 január 



Dôvodová správa 

 

NR SR sa uzniesla na zákone NR SR č. 507/2021 zo dňa 25. 11. 2021, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon 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 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 

neskorších predpisov. Uvedená novela okrem iných zmien stanovila novú výšku a spôsob 

poskytovania finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku pre zriaďovateľov 

súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení na základe princípu rovného 

financovania školy/školského zariadenia bez ohľadu na zriaďovateľa. 

Vo vzťahu k financovaniu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce sa 

ponecháva doterajšia právna úprava, t. j. financovanie na základe všeobecne záväzného 

nariadenia, cirkevným a súkromným zriaďovateľom škôl a školských zariadení sa budú 

poskytovať finančné prostriedky na základe zmluvy, v prípade jej neuzatvorenia v zmysle 

zákona. 

 

Z uvedených dôvodov sa predkladá návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky 

finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej 

umeleckej školy a školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda, 

ktorý upravuje pravidlá a podmienky poskytovania finančných prostriedkov len pre školy a 

školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. 

Vo finančných prostriedkoch je zohľadnené zvýšenie platových taríf a odmena zamestnancov 

financovaných v rámci originálnych kompetencií. 

 

Predkladaný návrh prerokovala 

• komisia MsZ pre školstvo a kultúru a odporúča - neodporúča uzniesť sa na VZN;  

• Mestská rada Dunajská Streda a odporúča - neodporúča uzniesť sa na VZN.  

 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Timea Molnár, OŠSVŠaK 

 


