
Mesto Dunajská Streda v súlade s ustanovením § 6 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, zákona NR SR č. 597/2003 Z. z.                          

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 

predpisov a v súlade s § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov 

vydáva toto  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. ... /2022 zo dňa 11. januára 2022, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda                    

č. 23/2020 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 znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 

24/2021 zo dňa 16. novembra 2021 

 

I. 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 23/2020 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 znení Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 24/2021 zo dňa 16. novembra 2021 sa mení 

a dopĺňa nasledovne: 

 

1. V Článku 2 odsek 2 znie: 

„2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza v prípadoch ustanovených školským 

zákonom1.“ 

 

2. V Článku 2 odsek 3 znie: 

„3. Ak dieťa má prerušenú dochádzku do materskej školy na celý mesiac, o odpustení 

príspevku podľa odseku 1 tohto článku rozhoduje zriaďovateľ po predložení: 

a) žiadosti zákonného zástupcu a  

b) dokladu o trvaní choroby alebo  

c) dokladov preukazujúcich opodstatnené rodinné dôvody.“ 

 

3. V Článku 2 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie: 

„4. Ak bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom, zákonný 

zástupca uhrádza pomernú časť príspevku v alikvotnej sume prepočítanej na počet dní 

v danom mesiaci, o čom rozhodne zriaďovateľ.“ 

Doterajšie odseky 4 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 11. 

 



4. V Článku 2 odsek 5 znie: 

„5. Príspevok podľa ods. 1 tohto článku sa uhrádza v termíne ustanovenom školským 

zákonom1.“ 

 

5. V Článku 2 odsek 6 znie: 

„6. Prevádzka materských škôl počas letných prázdnin, t. j. v mesiacoch júl a august 

(ďalej len letná prázdninová činnosť) je realizovaná podľa zriaďovateľom schváleného 

letného harmonogramu prevádzky na aktuálny rok.“ 

 

6. V Článku 3 odsek 3 znie: 

„ 3. Ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak predloží riaditeľovi 

žiadosť a doklad o tom, že je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej 

núdzi podľa osobitného predpisu2, príspevok sa neuhrádza.“ 

 

7. V Článku 3 odsek 4 znie: 

„ 4. Príspevok podľa ods. 1 a 2 tohto článku sa uhrádza v termíne ustanovenom 

školským zákonom1.“ 

 

8. V Článku 4 odsek 3 znie: 

„3. Ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak predloží riaditeľovi 

žiadosť a doklad o tom, že je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej 

núdzi podľa osobitného predpisu2, príspevok sa neuhrádza. Odpustenie príspevku podľa 

prvej vety sa vzťahuje iba na štúdium jedného umeleckého odboru.“ 

 

9. V Článku 4 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie: 

„6. Príspevok podľa ods. 1 a 2 tohto článku sa uhrádza v termíne ustanovenom 

riaditeľom školy.“  

 

10. Článok 5 znie: 

„ Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného 

času 

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva 

zákonný zástupca dieťaťa, resp. dospelá osoba formou príspevku na prevádzku 

a mzdy a formou mesačného príspevku.  

2. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra 

voľného času sa stanovuje:  

a) pre dieťa/žiaka/plnoletého študujúceho bez vlastného príjmu vo výške 4,00 €,  

b) pre plnoletého s vlastným príjmom vo výške 8,00 €.  

3. Pod pojmom príspevok na prevádzku a mzdy sa rozumie jedna desatina sumy 

priamych výdavkov na záujmovú činnosť dieťaťa, resp. dospelého, t. j. 10 €/mesiac.  

4. Príspevok na prevádzku a mzdy môže hradiť obec podľa miesta trvalého bydliska 

dieťaťa, resp. dospelého, ak tak neurobí, príspevok hradí zákonný zástupca dieťaťa, 

resp. dospelá osoba.  

5. Príspevok na prevádzku a mzdy pre deti a dospelých do veku 30 rokov s trvalým 

pobytom v meste Dunajská Streda hradí mesto Dunajská Streda zo svojho rozpočtu.  



6. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času                          

pre zákonného zástupcu dieťaťa a dospelej osoby s trvalým bydliskom v inej obci, 

na ktorého obec neposkytne príspevok na prevádzku a mzdy, sa určuje výška, ktorá 

je súčtom sumy príslušného mesačného príspevku podľa ods. 2 bod a) tohto článku 

a sumy príspevku na prevádzku a mzdy podľa ods. 3 tohto článku.  

7. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času                          

pre zákonného zástupcu dieťaťa s trvalým bydliskom v inej obci, na ktorého obec 

poskytne príspevok na prevádzku a mzdy v nižšej sume ako je uvedená v odseku 3 

tohto článku, sa určuje výška, ktorá je súčtom sumy príslušného mesačného 

príspevku podľa ods. 2 bod a) tohto článku a rozdielu medzi sumou príspevku na 

prevádzku a mzdy podľa ods. 3 tohto článku a sumou príspevku na prevádzku a 

mzdy poskytnutej obcou.  

8. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času                             

pre dospelého s trvalým bydliskom v inej obci, na ktorého obec neposkytne 

príspevok na prevádzku a mzdy, sa určuje výška, ktorá je súčtom sumy príslušného 

mesačného príspevku podľa ods. 2 bod b) tohto článku a sumy príspevku na 

prevádzku a mzdy podľa ods. 3.  

9. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času                                 

pre dospelého s trvalým bydliskom v inej obci, na ktorého obec poskytne príspevok                        

na prevádzku a mzdy v nižšej sume ako je uvedená v odseku 3 tohto článku, sa 

určuje výška, ktorá je súčtom sumy príslušného mesačného príspevku podľa ods. 2 

bod b) tohto článku a rozdielu medzi sumou príspevku na prevádzku a mzdy podľa 

ods.4 tohto článku a sumou príspevku na prevádzku a mzdy poskytnutej obcou.  

10. Príspevok sa uhrádza polročne vopred, za I. školský polrok najneskôr do 31. októbra                  

a za II. školský polrok do 28. februára. 

11. Mesto Dunajská Streda prioritne podporuje činnosť centier voľného času na území 

mesta. 

12. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času sa 

neuhrádza, ak o to zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak písomne 

požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa 

osobitného predpisu2.“ 

 

11. V Článku 6 odsek 4 znie:  

„4. Príspevok podľa odseku 3 tohto článku sa neuhrádza, ak zákonný zástupca dieťaťa 

o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej 

núdzi podľa osobitného predpisu.2 Finančný príspevok na nákup potravín v prípade detí 

v materskej škole s použitím dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa riadi podľa osobitného predpisu2,3.“ 

 

12. Článok 8 znie: 

„ Osobitné ustanovenie 

1. Skutočnosť, že dieťa/žiak už nie je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc 

v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu2, je zákonný zástupca/plnoletá osoba 

povinná písomne oznámiť mestu Dunajská Streda do ôsmich dní odo dňa, keď táto 



skutočnosť nastala. V prípade nesplnenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety je 

zákonný zástupca/plnoletá osoba povinná uhradiť príspevok za obdobie, za ktoré 

príspevok nebol uhradený. 

2. Ak sa vyhlási výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna situácia, ak sa 

nariadi zákaz prevádzky škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu4 

alebo ak v období školského vyučovania dôjde k živelnej pohrome alebo k udalosti, 

pri ktorej môžu byť ohrozené život alebo zdravie detí, žiakov alebo zamestnancov 

škôl a školských zariadení, ktorá má za následok obmedzenie alebo prerušenie školy 

alebo školského zariadenia, zákonný zástupca uhrádza pomernú časť príspevku, v 

alikvotnej sume prepočítanej na počet dní v danom mesiaci, o čom rozhodne 

zriaďovateľ.“ 

 

13. Odkazy č. 1, 2 a 3 sa rušia a nahrádzajú odkazmi, ktoré znejú: 

„ 1 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 

2 Zákon NR SR č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

3 Zákon NR SR č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

4 § 24 ods. 1 a § 48 ods. 4 písm. e) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov“ 

 

 

II. 

 

Toto VZN nadobúda účinnosť 1. apríla 2022. 

   

 

V Dunajskej Strede dňa ................. 

 

JUDr. Zoltán Hájos 

 primátor mesta 

 

 

 

 

 


