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Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove v zmysle § 6, ods. (1) a §11 ods. (4) písm. g) zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 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 vydáva: 
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
č. 96 

o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka pre zriaďovateľov škôl a školských 
zariadení  mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo so sídlom na území 
mesta  

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) 

 
Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 28.11.2012 
Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 28.11.2012 
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 28.11.2012 
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 10.12.2012 
Pripomienky zasielať: 

- Písomne na adresu: Mesto Hurbanovo, ul. Komárňanská č. 91. 947 01 Hurbanovo 
- Elektronicky na adresu: mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk 
- Faxom na číslo: 035 / 760 41 91 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 10.12.2012 
 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 
 
Na rokovaní MsZ mesta dňa: 14.12.2012 
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VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  MESTA  HURBANOVO  Č. 96 
o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka pre zriaďovateľov škôl a školských 

zariadení  mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo so sídlom na území mesta 
 

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 finančných prostriedkov na 
mzdy a prevádzku na žiaka školy alebo školského zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta na príslušný kalendárny rok. 
 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

 
 

§ 1 
Podrobnosti financovania 

 
  Mesto Hurbanovo poskytuje každoročne na základe žiadosti zriaďovateľa finančné 
prostriedky na mzdy a prevádzku na kalendárny rok podľa počtu žiakov k 15. septembru 
predchádzajúceho kalendárneho roka pre špeciálne ZŠ a počtu žiakov evidovaných za uplynulý 
školský rok pre súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva .  

K žiadosti o finančné prostriedky na stravu je potrebné doložiť zmluvu uzatvorenú medzi 
školou a stravovacím zariadením, ktoré stravu poskytuje. 

 
§ 2 

Prijímateľ finančných prostriedkov   
 
a) Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Ul. 28. októbra 33, Hurbanovo, 

Mgr. Judit Matovič Misák  
b) Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Magyar Tannyelvű 

Speciális Alapiskola, Komárňanská 42, Hurbanovo 
c) Špeciálna základná škola, Zelený Háj 157, Hurbanovo 
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§ 3 

Výška finančných prostriedkov na žiaka 
 

a) a) Mesto Hurbanovo určuje výšku finančných prostriedkov na jedného žiaka pre 
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva v sume  70 eur na kalendárny 
rok.  

b) b) Mesto Hurbanovo určuje výšku finančných prostriedkov na stravovanie na jedného 
žiaka Špeciálnej základnej školy so sídlom na území mesta Hurbanovo  v sume  50  € na 
kalendárny rok. 

 
§ 4 

Lehota na predloženie údajov 
 
 

Lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude mesto financovať prijímateľov 
finančných prostriedkov podľa § 2 stanovuje v termíne do 31.októbra kalendárneho roka. 

 
 

§ 5 
Termín poskytovania finančných prostriedkov 

 
Mesto poskytne prijímateľovi podľa § 2 písm. a) finančné prostriedky v pravidelných 

mesačných splátkach najneskôr do 25. dňa príslušného mesiaca. Prijímateľovi finančných 
prostriedkov podľa § 2 písm. b) a c) poskytne finančné prostriedky polročne najneskôr do 
30. júna a najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka. 

 
 

Článok II. 
Záverečné ustanovenie 

 
  Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo bolo schválené Mestským 
zastupiteľstvom v Hurbanove dňa 14.12.2012 pod uznesením č. 331/2012 - MZ, vyvesené na 
úradnej tabuli bolo dňa 14.12.2012 s účinnosťou od 01.01.2013. 
 
 
 
 
 JUDr. Margita Zemková 

primátorka mesta 
 
 


