
Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Dudince 

č. 2/2021 

zo .............., 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Dudince č. 1/2013 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 

dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území mesta Dudince v znení neskorších 

zmien  

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Dudince podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej 

rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 12 písm. c) 

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 sa uznieslo: 

 

Čl. I.  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dudince č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzky a 

mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na 

území mesta Dudince sa mení a dopĺňa takto: 

 

 Čl. 4 ods. 8 sa nahrádza nasledovným znením:   

„V prípade ak prijímateľ dotácie nevykonáva v jednotlivých školských zariadeniach výchovu a 

vzdelávanie prezenčne, môže zriaďovateľ krátiť dotáciu pre dané školské zariadenie za 

jednotlivé mesiace počas ktorých nebola výchova a vzdelávanie vykonávané prezenčne a to až 

do výšky 20% dotácie pre dané školské zariadenie určenej podľa prílohy č. 1 tohto VZN. 

Uvedené platí obdobne aj pre Školskú jedáleň ak počas školského roku nie je v prevádzke. 

Možnosť krátenia dotácie sa netýka obdobia školských prázdnin.“ 

 Príloha č. 1/2020 sa ruší a nahrádza prílohou č. 1/2021 

 

Príloha č. 1/2021 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území mesta 

Dudince. 

Dieťa, žiak, podľa kategórie školy, školského 
zariadenia 

Výška finančných prostriedkov na dieťa/ 
žiaka v eurách na rok 2021 

Dieťa materskej školy: 
- osobné náklady 
- prevádzkové náklady 

 
1 942,213 
189,545 

Dieťa školského klubu detí: 
- osobné náklady 
- prevádzkové náklady 

 
625,0 
28,0 

Žiak základnej umeleckej školy : 
- osobné náklady 

 
754,434 



- prevádzkové náklady 41,739 

Vydané jedlo pre žiaka základnej školy a materskej 
školy (počet žiakov 237 x 20 pracovných dní x 10 
mesiacov= 47 400 vydaných jedál) 
- osobné náklady 
- prevádzkové náklady 

 
 
 

1,241 
0,128 

Spolufinancovanie projektov 228 €/mesiac 

 

Čl. II 

 

Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa .................... 

 

 

 

 

PaedDr. Dušan Strieborný 

                                                                                                                          Primátor mesta Dudince 


