
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hurbanovo 
o určení výšky dotácie na dieťa materskej školy, žiaka základnej 

umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta č. 87 

 
 

  Mesto Hurbanovo v zmysle § 6 zákona č. SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 

v y d á v a 
 
toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hurbanovo o určení výšky dotácií na prevádzku 
a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školského zariadenia na 
príslušný kalendárny rok. 
 
 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

 
 
 

§ 1 
Predmet úpravy 

 
  Mesto Hurbanovo poskytuje každoročne dotácie na mzdy a prevádzku na činnosť  
základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia podľa počtu žiakov podľa 
stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.  

 
 

§ 2 
Príjemca dotácie 

 
 
- Materská škola, Nový diel 50, Hurbanovo 
- Materská škola ( ako súčasť ZŠ s MŠ Á.F. s vjm ), Športová 7, Hurbanovo 
- Centrum voľného času, Novozámocká 10, Hurbanovo 
- Základná umelecká škola-Mővészeti Alapiskola, Komárňanská 116, Hurbanovo 
- Školská jedáleň ( ako súčasť ZŠ ), Konkolyho-Thege 2, Hurbanovo 
Školská jedáleň ( ako súčasť ZŠ s MŠ Á.F. s vjm ), Športová 7, Hurbanovo 
Školský klub detí ( ako súčasť ZŠ ), Konkolyho-Thege 2, Hurbanovo 
Školský klub detí (ako súčasť ZŠ s MŠ Á.F. s vjm ), Športová 7, Hurbanovo  
 



   
 

§ 3 
Výška dotácie na  jedného žiaka, dieťa  

 
 

Materská škola.........................................................................................................  1697,22 € 
Materská škola ako súčasť ZŠ s MŠ Á.F. s vjm....................................................... 1110,26 € 
Centrum voľného času ............................................................................................    254,08 € 
Základná umelecká škola – Mővészeti Alapiskola..................................................   497,18 € 
Školská jedáleň  pri základných školách.................................................................   154,92  € 
Školská jedáleň pri materskej škole........................................................................    301,35 € 
Školská jedáleň pre MŠ pri ZŠ s MŠ Á.F. s vjm .....................................................  172,97  €  
Školský klub detí ako súčasť ZŠ..............................................................................   539,58  € 
Školský klub detí ako súčasť ZŠ s MŠ Á.F. s vjm...................................................   464,44 €   
 
Uplatnený spôsob určenia výšky dotácie zohľadňuje rôzne prevádzkové a personálne 
podmienky v školách a školských zariadeniach. 

 
 
 
 

Článok II. 
Záverečné ustanovenie 

 
  Toto Všeobecne záväzné nariadenia mesta Hurbanovo bolo schválené Mestským 
zastupiteľstvom v Hurbanove dňa 15.2.2011 pod uznesením č. 21/2011 - MZ, vyvesené na 
úradnej tabuli bolo dňa 7.3.2011. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    JUDr. Margita Zemková 
                                                                                          primátorka mesta   
 
 
 


