
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 toto  

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. ........../2019 zo dňa 19. februára 

2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 

18/2018 zo dňa 11. decembra 2018 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 2019 

 

I. 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 18/2018 zo dňa 11. decembra 2018 

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 

2019 sa mení a dopĺňa nasledovne:  

1. § 6 ods. 4 znie: 

„Mesto môže prebytok hospodárenia školy alebo školského zariadenia na základe 

odôvodnenej žiadosti v nasledujúcom roku v plnej výške vrátiť škole alebo školskému 

zariadeniu ako účelové navýšenie finančných prostriedkov na originálne kompetencie, 

ktorý škola a školské zariadenie môže použiť výlučne na opravu, údržbu, investície 

a nákup inventára.“ 

2. Príloha č. 1 znie nasledovne: 

 

„Dotácia na rok 2019 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa  

materskej školy a  školských zariadení so sídlom na území mesta Dunajská Streda: 

 



Kategória  

Výška dotácie v €  škole / 

školskému zariadeniu, 

ktorého zriaďovateľom je 

mesto Dunajská Streda / 

osoba 

Výška dotácie v € pre cirkevné 

a súkromné školy / školské 

zariadenia / osoba 

Dieťa materskej školy  2 500,00  2 200,00  

Žiak základnej umeleckej školy                           

v individuálnej forme vyučovania  
1 300,00  xxx 

Žiak základnej umeleckej školy                             

v skupinovej forme vyučovania  
400,00 xxx 

Žiak financovaný v školskom 

klube detí 
375,00 330,00 

Dieťa s trvalým pobytom v meste 

Dunajská Streda navštevujúce 

Centrum voľného času  

110,00 96,80 

V školskej jedálni na 

potenciálneho stravníka, ktorý je 

žiakom školy  

130,00  xxx 

V školskej jedálni na 

potenciálneho stravníka 

vykázaného vo výkaze Škol 

(MŠVVaŠ SR) 40-01, ktorý nie je 

žiakom školy, ktorej súčasťou je 

ŠJ 

10,00 xxx 

Vo výdajnej školskej jedálni na 

potencionálneho stravníka 
xxx 30,00  

 

II. 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho 

zverejnenia na úradnej tabuli mesta. 

 

V Dunajskej Strede, ....................      JUDr. Zoltán Hájos  

    primátor mesta 


