
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hurbanovo  
o určení výšky dotácie na žiaka pre zriaďovateľov škôl a školských 
zariadení  mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo so 

sídlom na území mesta č. 91 
 
 
 

  Mesto Hurbanovo v zmysle § 6 zákona č. SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a 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 
 
 

v y d á v a 
 
toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hurbanovo o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka školy alebo školského zariadenia na príslušný kalendárny rok. 
 
 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

 
 

§ 1 
Predmet úpravy 

 
  Mesto Hurbanovo poskytuje každoročne na základe žiadosti zriaďovateľa dotáciu na 
mzdy a prevádzku na kalendárny rok podľa počtu žiakov podľa stavu k 15. septembru 
predchádzajúceho kalendárneho roka alebo počtu žiakov evidovaných za uplynulý školský rok..  
K žiadosti  o dotáciu na stravu je potrebné doložiť zmluvu uzatvorenú medzi školou 
a stravovacím zariadením, ktoré stravu poskytuje. 

 
§ 2 

Dotácie pre školské zariadenia  
Na území mesta Hurbanovo majú sídlo nasledovné školy a školské zariadenia mimo 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta : 
1. Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Ul. 28. októbra 33, Hurbanovo, 
Mgr. Judit Matovič Misák.  
2. Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Magyar Tannyelvő Speciális 
Alapiskola, Komárňanská 42, Hurbanovo 
3. Špeciálna základná škola, Zelený Háj 157, Hurbanovo 
 

§ 3 
Výška dotácie na žiaka 

 
1. Mesto Hurbanovo určuje výšku dotácie na jedného žiaka pre Súkromné centrum 
špeciálnopedagogického poradenstva v sume  73,37 eur na kalendárny rok.  
2. Mesto Hurbanovo určuje výšku dotácie na stravovanie na jedného žiaka pre Špeciálne 
základné školy so sídlom na území mesta Hurbanovo  v sume  50  € na kalendárny rok.. 



3. Mesto Hurbanovo môže meniť výšku dotácie na základe aktuálneho vývoja podielových daní 
formou dodatku k tomuto VZN. 

 
 
 

Článok II. 
Záverečné ustanovenie 

 
  Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo bolo schválené Mestským 
zastupiteľstvom v Hurbanove dňa 9.2.2012 pod uznesením č. 193/2012 - MZ, vyvesené na 
úradnej tabuli bolo dňa 13.2.2012, s účinnosťou od 1.3.2012. 
 
 
 
 
 
                                                                                    JUDr. Margita Zemková 
                                                                                          primátorka mesta   


