
Mesto Dunajská Streda v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 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 NR SR 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 21. apríla 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 neskorších zmien 

 

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 neskorších zmien sa 

mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. Za Článok 8 sa vkladá nový Článok 9, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 

„Článok 9 

Prechodné ustanovenie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie 

Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny  

 

1. Počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom 

cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na 

území Ukrajiny sa  

 

a) výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej 

škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda,  

b) výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 

školského klubu detí pri základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská 

Streda, 

c) výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej 

umeleckej škole pre maloleté dieťa do 18 rokov veku v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Dunajská Streda,  



d) výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného 

času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda pre maloleté dieťa do 18 

rokov veku v školskom zariadení a 

e) výška príspevku na úhradu režijných nákladov za poskytovanie stravy v zariadeniach 

školského stravovania pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda pre dieťa materskej školy 

 

odpúšťa pre dieťa občana Ukrajiny a cudzinca prichádzajúceho z Ukrajiny, ktorý má na 

území Slovenskej republiky status odídenca, získal doklad o tolerovanom pobyte, 

v súlade s osobitným predpisom5) a zákonný zástupca dieťaťa o odpustenie príspevku 

písomne požiadal. 

2. Ustanovenia tohto článku sa použijú v školskom v roku 2021/2022. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 5) znie: 
5)  zákon NR SR č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov “ 

 

2. Doterajší Článok 9 a Článok 10  sa označuje ako Článok 10 a Článok 11. 

 

 

II.  

  

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  v súlade s § 6 ods. 8 zákona SNR                 

č. 396/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom jeho vyhlásenia. 

Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli mesta Dunajská Streda. 

 

 

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

  

 

 

 

 

JUDr. Zoltán Hájos                                                                                            

primátor mesta  

 


