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 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA 

ŠURANY č. 1/2021, KTORÝM SA MENÍ VZN  

č. 1/2019 O FINANCOVANÍ ORIGINÁLNYCH 

KOMPETENCIÍ MESTA ŠURANY NA ÚSEKU 

ŠKOLSTVA  

  



Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 1/2021, ktorým sa mení VZN č. 

1/2019 o financovaní originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku 

školstva. 

 

Mestské zastupiteľstvo Šurany /ďalej len MsZ/ v súlade s § 6 ods. 1  a § 11, ods. 4 písm. g) Zák. 

č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov, § 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 na tomto všeobecne záväznom 

nariadení /ďalej len VZN/. 

§ 1 

 

Príloha č. 1 a 2 VZN č. 1/2019 sa mení nasledovne: 

  

Príloha č. 1 VZN 

Dotácia na rok 2021 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany 

 

Kategória škôl a školských 
zariadení 

Dotácia na  prevádzku a mzdy na 
dieťa a žiaka /rok v eurách 

 
návrh na 
rok 2021 

Základná umelecká škola 
- individuálne vyučovanie 
- skupinové vyučovanie 

 
1349 
441 

Materská škola  

(Mostná 1 a MDŽ 26) 
2510 

Školský klub detí pri ZŠ  
(Bernolákova 35 a SNP 5) 

570 

Centrum voľného času 
 

101 

Zariadenie školského stravovania pri ZŠ 
(Bernolákova 35 a SNP 5) 

175 

Školský klub detí pri CZŠ Ž. Bosniakovej, Nám. 
hrdinov 6 

502 

Zariadenie školského stravovania pri CZŠ Ž. 
Bosniakovej, Nám. hrdinov 6 

154 
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Príloha č. 2 VZN 

Dotácia na rok 2021 na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka v zmysle § 3 ods.4  tohto VZN 

Kategória škôl a školských 

zariadení 

Dotácia na  prevádzku a mzdy na dieťa 

a žiaka  v eurách 

Centrum voľného času 60 

 

 

§ 2 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č.  1/2021, ktorým sa mení VZN č. 
1/2019 o financovaní originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku školstva 
bolo schválené uznesením MsZ č. XVII/2021-Z bod VII., dňa 11.2.2021. 

2. VZN nadobúda účinnosť 15. dňom  od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta 
Šurany. 

 

 

 

 

 

              Ing. Marek O r e m u s, v.r. 

         primátor mesta Šurany 
 

 

 

 

 

 

 



 


