
Mesto Hurbanovo 
Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo 

 
 

Mesto Hurbanovo v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. SNR č. 
369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z.z. o 
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov vydáva: 
 

Návrh 
Dodatok č. 8. 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 105 

o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka základnej 
umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Návrh tohto dodatku všeobecne záväzného nariadenia (VZN) 
 
Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 10.05.2021 
Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 10.05.2021 
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 10.05.2021 
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 20.05.2021 
Pripomienky zasielať: 

- Písomne na adresu: Mesto Hurbanovo, ul. Komárňanská č. 91. 947 01 
Hurbanovo 

- Elektronicky na adresu: mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk 
 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu dodatku VZN 
uskutočnené dňa: 

24.5.2021 

 
 
 

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a 
právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, 
elektronicky, alebo ústne do zápisnice cestou podateľne Mestského úradu v 
Hurbanove, ul. Komárňanská č. 91. 947 01 Hurbanovo. 

 



Návrh 
 

Dodatok č. 8 
k všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 105 o určení výšky finančných 

prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy 
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 105 o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa 
materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta sa mení nasledovne : 

§ 3 
Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka/dieťa  

 
a) Materská škola..................................................................................................   2 766,42 € 
b) Materská škola ako súčasť ZŠ s MŠ Á.F. s vjm................................................  4 036,00 € 
c) Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola................................................ 708,33 € 
d) Školská jedáleň  ako súčasť ZŠ.............................................................................  218,20 € 
e) Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ Á.F. s vjm...................................................  245,35 € 
f) Školská jedáleň ako súčasť MŠ.............................................................................. 437,95 € 
g) Školský klub detí ako súčasť ZŠ ........................................................................... 864,02 € 
h) Školský klub detí ako súčasť ZŠ s MŠ Á.F. s vjm................................................. 897,61 € 
i) Centrum voľného času ........................................................................................... 327,90 € 
  

Článok II. 
Zrušovacie ustanovenie. 

 
Dodatok č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 105 o určení výšky finančných 
prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa ruší dňom 27.5.2021. 

 
 

Článok III. 
Záverečné ustanovenie. 

 
Tento Návrh Dodatku č. 8. k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 105 o určení výšky 
finančných prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy 
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bol schválený Mestským 
zastupiteľstvom v Hurbanove dňa  ............ 2021 pod uznesením č. ............./2021-MZ, 
vyvesený na úradnej tabuli bol dňa  ................... 2021,  s účinnosťou od  ................ 2021 
 
Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 105 ostávajú nezmenené. 
 

                                                
                                                                          Mgr. Peter Závodský 

                                                                            primátor mesta 


