
 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:     /2015/12 

12. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

12. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban  

 

 

Návrh na zmenu Zásad vydávania a používania Vernostnej karty mesta Dunajská Streda. 

Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Hűségkártyája Alapelveinek módosításáról. 

 

 

Predkladá :     JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Preverila:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:  JUDr. Andrea Klabuzai, PhD., vedúca útvaru primátora 

Felelős: 

 

 

Návrh na uznesenie:             Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu  

Határozati javaslat                  

 

A/ schvaľuje 

 

s účinnosťou od 1. júla 2016 zmenu Zásad vydávania a používania 

Vernostnej karty mesta Dunajská Streda zo dňa 22. decembra 2010 

v znení neskorších zmien nasledovne: 

 

1. Článok II. odsek 4 znie: 

„4. Mesto vydá vernostnú kartu fyzickej osobe uvedenej v bodoch 1. 

a 2. písm. a) týchto Zásad na obdobie 5 rokov, ak v období 12 

mesiacov pred dňom 30.11. predchádzajúceho roka nemala voči 

mestu Dunajská Streda žiadne nedoplatky na miestnych daniach 

a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 

pokutách a ani na ostatných platbách.“ 

 

 

 

2. Článok II. odsek 6 znie: 



„6. Vernostná karta, ktorá bola vydaná na dobu 5 rokov stráca 

platnosť na daný kalendárny rok, ak držiteľ vernostnej karty 

v bezprostrednom predchádzajúcom kalendárnom roku, 

neuhradil mestu Dunajská Streda do 30.11. nedoplatky na 

miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady, pokutách a ďalších platbách a voči správcovi 

bytov vo vlastníctve mesta nemala nedoplatky na úhradách 

spojených s užívaním bytu.“ 

 

3. Článok II. odsek 8 znie: 

„8. Nedoplatok alebo iná platba sa považuje za uhradenú zaplatením 

do pokladne mesta Dunajská Streda, alebo pripísaním na bežný 

účet mesta Dunajská Streda.“ 

 

4. Článok II. odsek 9 znie: 

„9. V prípade fyzickej osoby uvedenej v bodoch 1. a 2. písm. a) sa 

má za to, že nemala nedoplatok podľa čl. II ods. 4 týchto Zásad, 

ak zaplatila aj za osoby žijúce s ňou v spoločnej domácnosti plnú 

výšku nájomného za užívanie bytu, úhrady za služby spojené 

s užívaním bytu, poplatku za komunálne odpady.“ 

 

5. V Článku II. sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:  

„10. V prípade platieb: 

a) príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa 

a žiaka v materskej škole, v školskom klube detí pri ZŠ, 

v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, 

v detských jasliach, 

b) úhrad za poskytovanie  stravy v školských jedálňach 

v základnej škole a materskej škole a v jedálni centra sociálnej 

starostlivosti, 

sa preveruje splnenie podmienok u oboch zákonných 

zástupcoch dieťaťa a/alebo žiaka.“ 
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2015. június 



Dôvodová správa 

 

 

Návrh na zmenu Zásad vydávania a používania Vernostnej karty mesta Dunajská Streda sa 

predkladá v súvislosti s vytvorením možnosti sledovať v informačnom systéme mestskej 

samosprávy aj nedoplatky na príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka 

v základnej škole a materskej škole, v školskom klube detí pri ZŠ, v základnej umeleckej škole, 

v centre voľného času, v detských jasliach ako aj úhrad za poskytovanie  stravy v školských 

jedálňach v  materskej škole a v jedálni centra sociálnej starostlivosti. V prípade týchto úhrad sa 

navrhujú preveriť podmienky u oboch zákonných zástupcoch dieťaťa. 

Vzhľadom na vyššie uvedené sa ukazuje za nadbytočné vymenovať jednotlivé druhy 

platieb ako to bolo doteraz.  

 

Návrh predpokladá vylúčiť z okruhu zvýhodnených osôb aj dlžníkov na úhradách za služby 

spojené s užívaním bytu čo predpokladá efektívnu a promtnú spoluprácu medzi vlastníkom 

a správcom bytov. 

 

 Žiadny člen domácnosti nie je oprávnený na vydanie vernostnej karty ak má rodina 

nedoplatok na nájomnom za užívanie bytu, úhradách za služby spojené s užívaním bytu alebo 

poplatku za komunálne odpady. 

 

 

Predkladaný návrh prerokovala 

 komisia MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta 

a podnikateľskú činnosť a odporúča ho schváliť.  

 komisia MsZ pre kultúru a medzinárodné vzťahy a odporúča ho schváliť. 

 komisia MsZ pre školstvo a mládež a odporúča ho schváliť. 

komisia MsZ pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť a odporúča ho schváliť. 

 mestská rada a  odporúča ho schváliť. 

 

 

 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP  

 

 

 

 


