
 

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. .../2023 zo dňa 24. januára 2023, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 3/2022 

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 v znení neskorších zmien 

 

I.  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 3/2022 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 v znení neskorších zmien sa mení a dopĺňa nasledovne: 

Príloha č. 1 znie: 

„Príloha č. 1 

Dotácia na rok 2023 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa  materskej 

školy a  školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda: 

 

Kategória  
Výška finančných 

prostriedkov v €  
 

Dieťa materskej školy, ktorej súčasť je zariadenie školského stravovania  2600,00 

Dieťa materskej školy bez súčasti zariadenia školského stravovania  2340,00 

Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme vyučovania  1450,00 

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vyučovania  500,00 



    

  

Žiak v školskom klube detí 510,00 

Dieťa centra voľného času  114,00 

 

 

II.  

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa jeho vyvesenia 

na úradnej tabuli mesta. 

                            

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

       

          JUDr. Zoltán Hájos 

              primátor mesta 

 

 

 

 

 


