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I. cikkely
1. Az alábbi Elvek szabályozzák a Duna-

szerdahely város által kiadott Hűségkár-
tya (a továbbiakban csak Hűségkártya) ki-
adásának és használatának elveit.

2. Dunaszerdahely városa a Hűségkártyát az-
zal a céllal adja ki, hogy a város lakosa-
it adó-, közigazgatási és a polgárjogi
ügyekben fizetési fegyelemre, továbbá a
törvények és az általánosan kötelező ér-
vényű városi rendeletek betartására ösz-
tönözze. Az is a cél, hogy környezetbarát
életmódra, tisztaság- és rendszerető ma-
gatartásra, valamint az emberek közötti
harmonikus kapcsolatok megteremtésére
ösztönözze a polgárokat Dunaszerdahely
területén.

II. cikkely
1. Hűségkártyára jogosult az a felnőtt korú

természetes személy:
a/ akit nem fosztottak meg a jogképes-

ségtől, vagy azt nem korlátozták, 
b/ az állandó lakhelye Dunaszerdahelyen

van, 2011. 12. 31 – ig és a következő
években pedig legalább 12 hónappal ko-
rábban már bejelentkezett itteni állandó
lakhelyre azt az esztendőt megelőző
évnek a november 30-ig, amelyre a Hű-
ségkártya szól,

c/ fizeti a közületi és kisméretű építkezé-
si hulladék után kirótt helyi illetéket és
nincs felmentve annak fizetése alól,

d/ eleget tesz a szóban forgó Elvekben le-
fektetett feltételeknek. 

2. A Hűségkártya kiadására az 1. pontban
meghatározott természetes személyeken
kívül jogosult továbbá:

a/ az 1. pontban megszabott feltételeknek
eleget tevő természetes személy, azon a
feltételen kívül, hogy állandó lakhelye
Dunaszerdahelyen van, vállalkozói te-
vékenységet folytat az SZNT 1991/455.
Tt. sz. törvénye és későbbi módosításai
értelmében, vagy más sajátos törvé-
nyek értelmében szabadfoglalkozású
személy és teljesíti azt a kritériumot,
hogy fizeti a közületi és kisméretű épít-
kezési hulladék után Dunaszerdahely te-
rületén kivetett helyi illetéket.

b/ az a cégjegyzékben nyilvántartott jogi
személy, akinek a székhelye, vagy ál-
landó üzemrészlege  Dunaszerdahely vá-

ros területén van és egyúttal teljesíti azt
a feltételt, hogy fizeti a közületi és kis-
méretű építkezési hulladék után Duna-
szerdahely területén kivetett helyi ille-
téket.

3. A Hűségkártya kiadására nem jogosult az
a lakos, akinek nincs állandó lakhelye
olyan épületben, vagy annak lakhatási célt,
elszállásolást, vagy egyéni üdülési célo-
kat szolgáló részében, amely el van látva
nyilvántartási számmal vagy házszámmal.
A lakás is az épület részének tekintendő.

4. A város 3 évre szólóan adja ki a Hűség-
kártyát az 1. pontban foglaltak, valamint
a 2. pont a/ bekezdésében megszabott fel-
tételeknek megfelelő természetes sze-
mélynek, ha 2011. 1. 1. és 2011. 12. 31.
között,  a következő években pedig  az elő-
ző év november 30-a előtt 12 hónapon át
nem volt semmilyen hátraléka Dunaszer-
dahely városával szemben,

5. A város abban az esetben adja ki 3 évre
a Hűségkártyát a 2. pont b/ bekezdésében
meghatározott jogi személynek, ha 2001.
1. 1. és 2011. 12. 31. között és a következő
években pedig az előző év november 30-
át megelőző naptól számított 12 hónapon
át  nem volt semminemű tartozása Du-
naszerdahely városával szemben.

6. A 3 évre kiadott Hűségkártya érvényét
veszti az illető naptári évre, ha tulajdo-
nosa,a 2011. év kivételével, közvetlenül
az előző naptári évben  nem fizette be a
helyi adókat, illetékeket és a lakbért no-
vember 30-ig. 

7. Abban az esetben, ha a 3 évre kiadott Hű-
ségkártya tulajdonosa, akinek az előző év-
ben a Hűségkártyája nem volt érvényes,
de a következő naptári évben teljesíti a
Hűségkártya kiadásának feltételeit, kár-
tyájának érvényessége megújul. 

8. Tartozásnak minősülnek azok a fizeten-
dő díjak, amelyeket az esedékesség dá-
tumáig teljes összegben nem fizettek be.
A tartozás vagy más befizetések akkor
vannak kiegyenlítve, ha a megszabott
összeget befizetik a városi pénztárban,
vagy az átutalás után megjelenik a város
folyószámláján.

9. Az 1. és 2. pontokban meghatározott ter-
mészetes személynek akkor nincs tartozása
a várossal szemben, ha az esedékesség dá-
tumáig a meghatározott részletekben és a

megszabott összegben a vele egy háztar-
tásban élő személyekre is befizette az aláb-
biakat: 

a/ a város tulajdonában lévő lakás, ingat-
lanvagyon vagy ingóvagyon használa-
táért kirótt bérleti díjat,

b/ az ingatlanadót,
c/ a közületi és kisméretű építkezési hul-

ladék elszállításáért kirótt illetéket,
d/ az ebadót,
e/ a közterület használatáért fizetendő dí-

jat,
f/ az elszállásolási adót,
g/ az árusító automaták üzemeltetése után

fizetett adót,
h/ a nem nyerő  játékautomaták üzemel-

tetése kapcsán kivetett adót,
i/ bírságokat.

III. cikkely
1. Dunaszerdahely városa a Hűségkártyát ki-

adja:
a/ kérvény nélkül annak a természetes sze-

mélynek, aki eleget tesz az ezen Elvek-
ben megszabott feltételeknek, kivéve azt
a természetes személyt, aki  tartozásait
2011. 11. 16. és 2011. 12. 31. között
egyenlítette ki, de neki a kártya kiadá-
sát kérelmeznie kell. 

b/ kérvény alapján annak a természetes sze-
mélynek – vállalkozónak és jogi sze-
mélynek – aki eleget tesz az Elvekben
megszabott feltételeknek. 

2. Ha a természetes személy egyébként
teljesíti a Hűségkártya kiadásának felté-
teleit, de valamilyen oknál fogva mégsem
kapja meg a Hűségkártyát, neki is írásban
kérnie kell formanyomtatványon a kártya
kiadását. 

3. Természetes személynek – vállalkozónak
és jogi személynek, amely a város terü-
letén ingatlant bérel, a Hűségkártya – ké-
relméhez csatolnia kell a bérleti szerződés
fénymásolatát és megtekintésre be kell
mutatnia a bérleti szerződés eredeti pél-
dányát. 

4. Az illető naptári évre kiadott Hűségkár-
tya a következő  naptári év január 31-iké-
ig érvényes. 

5. A Hűségkártya a személyi igazolvánnyal
együtt érvényes, kivéve a 14 év alatti sze-
mélyeket.

6. A természetes személy részére kiadott Hű-
ségkártyát a kártyán feltüntetett személyek
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közösen vagy egyenként is használhatják.
7. A Hűségkártya kiadása ingyenes. A meg-

rongálódott, elveszett vagy eltulajdonított
Hűségkártya helyett kiadandó új kártyá-
ért 3 eurós közigazgatási illetéket kell fi-
zetni. A Hűségkártya másolatának kiadá-
sához szükséges a természetes személy
személyazonossági igazolványának be-
mutatása. Ha a megrongálódott kártya he-
lyett az érintett személy újat kér, a régi kár-
tyát le kell adnia.

8. Másolat kiadása esetén az Elvek  eme cik-
kelyének 7. pontja értelmében a sor-
számmal együtt az eredeti Hűségkártya ér-
vényét veszti. Az eredeti Hűségkártya ér-
vényességének megszűnéséről a pótkár-
tya kiadásától számított 15 napon belül a
városi hivatal értesíti a Hűségkártyákat el-
fogadó intézményeket.

IV. cikkely
1. A Hűségkártyán a „Vernostná karta - Hű-

ségkártya” megnevezésen kívül feltünte-
tik a város címerét, továbbá azt, hogy első
vagy pótkártyáról van-e szó, a hologramot,
a sorszámot, a 3 – éves időszak megjelö-
lését, amelyre szól, érvényességének évét,
a vonalkódot az alábbi adatokkal:

a/ természetes személy esetében:
- a vezetéknevet, a keresztnevet, a szüle-

tés dátumát,
- az illető természetes személy kiskorú
gyermekeinek vezeték- és keresztne-
vét, születési dátumát,
- a természetes személy állandó lakhe-
lyének pontos címét.

b/ természetes személy - vállalkozó ese-
tében:

- a kereskedelmi megnevezést, :
-  a természetes személy vezeték- és ke-

resztnevét, születési dátumát,
- a természetes személy - vállalkozó azo-

nosító számát /IČO/,
- a természetes személy kiskorú gyer-
mekeinek vezeték- és keresztnevét, szü-
letésük dátumát
- a természetes személy állandó lakhe-
lyének pontos címét,

- a természetes személy vállalkozása szék-
helyének címét, ha nem egyezik az ál-
landó lakhelyének címével. 

c/ jogi személyek esetében
- a jogi személy megnevezését és székhelyét,

-  a jogi személy azonosító számát /IČO/.
2. Természetes személynek – vállalkozónak,

aki kérelmezi a Hűségkártya kiadását, és
természetes személyként is van már Hű-
ségkártyája, csak abban az esetben lesz ki-
adva a Hűségkártya, ha visszaadja az
előzőleg kiadott Hűségkártyát. 

V. cikkely
1. A Hűségkártya tulajdonosa - ha termé-

szetes személyről, természetes személy-
ről - vállalkozóról van szó - az alábbi ked-
vezményekre jogosult:

a/ a Sportintézmények Igazgatóságához tar-
tozó városi műjégpályára szóló belépő-
jegy esetében 50 százalékos árkedvez-
mény illeti meg, beleértve a bérletet is, 

b/ a dunaszerdahelyi Városi Művelődési
Központ által szervezett színházi elő-
adásokra szóló belépőjegy esetében 5
százalékos árkedvezményre,

c/ a dunaszerdahelyi VMK által szervezett
„Családi vasárnapok” esetében megva-
lósuló szabadidős programok belépője-
gyeinek esetében 100 százalékos ár-
kedvezményre, 

d/ a városi termálfürdőbe (amelyet a du-
naszerdahelyi székhelyű Thermalpark Rt.
üzemeltet), érvényes belépőjegyek árá-
ból 40 százalékos árkedvezményre,

e/ a gyerek óvodai tartózkodási költsége-
inek részleges fedezését szolgáló havi
óvodai illetékből a kedvezmény havon-
ta 3,3 euró,

f/ az iskolai napköziben vagy klubban való
tartózkodás költségeinek részleges fe-
dezését szolgáló hozzájárulásból a ked-
vezmény havonta 3 euró,

g/ A Városi Szabadidőközpont foglakozá-
sain való részvétel költségeinek részle-
ges fedezéséhez fizetett hozzájárulás
esetében a kedvezmény havonta egy
gyerekre 0,35 euró, felnőtteknél 2 euró,

h/ az éves és a negyedéves parkolókártya
vonatkozásában az árengedmény 50
százalékos,

i/ a fizetett parkolási övezetben lakók ré-
szére a parkolókártya árára 100 száza-
lékos engedmény vonatkozik,

j/ a városi autóbuszon érvényes jegyre az
árkedvezmény 0,10 euró.

k/ A mentális sérülteknek a Szociális Köz-
pontban működő napközijében való tar-

tózkodás költségeinek részleges fedezé-
séhez való hozzájárulás 50 százalékára. 

2. Ha a Hűségkártya tulajdonosa jogi sze-
mély, akkor 86 eurós kedvezményre jo-
gosult az éves parkolókártya árából, a ne-
gyedéves parkolókártya esetében a ked-
vezmény 35 euró. 

3. A természetes személynek, természetes
személynek – vállalkozónak és jogi sze-
mélynek 2012. 4. 30. után kiadott Hű-
ségkártya tulajdonosát, ha a tartozást a vá-
rosnak 2011. 11. 16. és 2011. 12. 31. kö-
zött egyenlítette ki, a kártya kiadásának
dátumától az Elvek V. cikkelyében fel-
sorolt kedvezmények illetik meg, kivéve
az V. cikkely 1. bekezdésének e/, f/, g/,
és k/ pontjában feltüntetett kedvezmé-
nyeket, amelyekre az Elvek VI. cikke-
lyének 1. bekezdésében szereplő ren-
delkezések vonatkoznak.

VI. cikkely
1. Ha az a természetes személy, aki teljesí-

ti a Hűségkártya kiadására vonatkozó
feltételeket, de mégsem kapja azt meg leg-
később a hároméves időszakra kiadott kár-
tya első naptári évében január 31 – ig,  ak-
kor kérelmezheti az Elvek V. cikkelye 1.
bekezdésének e/, f/, g/ és k/ pontjában fel-
tüntetett összeg megtérítését.  

2. Hatályukat vesztik azok az elvek, amelyek
a  Hűségkártya kiadásának elveiről 2009.
9. 29-én jóváhagytak és a későbbi módo-
sításaikat is beleértve.

3. Ezeket az elveket a Dunaszerdahelyi
Városi Képviselő - testület hagyta jóvá
2010. december 22-én megtartott ülésén
és jóváhagyásuk napján léptek hatályba.

4. Ezen Elveknek a módosítását és kiegé-
szítését 2011. 11. 15 – én hagyta jóvá a
Dunaszerdahelyi Városi Képviselő – tes-
tület, 2011. 11. 15 –én léptek hatályba, a
2011. 12. 13 – án elfogadott módosítások
és kiegészítések jóváhagyásuk napján. 

5. Az Elveknek a Dunaszerdahelyi Városi
Képviselő – testület által 2012. 4. 17 – én
jóváhagyott módosításai és kiegészítései
2012. április 30 – tól léptek hatályba. 

Kelt Dunaszerdahelyen, 2012. április  30 - án.

Dr. Hájos Zoltán
polgármester
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Článok I.

l. Tieto Zásady upravujú podmienky vy-
dávania a používania Vernostnej karty
mesta Dunajská Streda (ďalej len "Ver-
nostná karta").

2. Mesto Dunajská Streda vydáva Vernostnú
kartu za účelom motivácie občanov k pla-
tobnej disciplíne vo veciach daňových,
správnych, občiansko-právnych veciach,
ako aj k dodržiavaniu zákonov, všeobecne
záväzných nariadení mesta Dunajská
Streda a správania sa občanov v oblasti
ochrany životného prostredia, čistoty,
poriadku a medziľudských vzťahov na
území mesta Dunajská Streda.

Článok II.

l. Na vydanie Vernostnej karty má nárok fy-
zická osoba, ktorá je plnoletá,

a) nebola pozbavená spôsobilosti na práv-
ne úkony, resp. jej spôsobilosť nebola ob-
medzená,

b) a má trvalý pobyt na území mesta Du-
najská Streda, a ku dňu 31.12.2011 a v
ďalších rokoch v období aspoň 12 me-
siacov pred dňom 30.11. roka predchá-
dzajúceho roka, na ktorý sa Vernostná
karta vydáva, bola prihlásená k trvalé-
mu pobytu v meste Dunajská Streda,

c) je poplatníkom miestneho poplatku za
komunálny a drobný stavebný odpad na
území mesta Dunajská Streda a nie je
oslobodená od platenia tohto poplatku,

d) spÍňa d'alšie podmienky uvedené v tý-
chto Zásadách.

2. Na vydanie Vernostnej karty má okrem
fyzickej osoby uvedenej v bode l. týchto
Zásad nárok aj

a) fyzická osoba spÍňajúca podmienky
uvedené v bode l. týchto Zásad, okrem
podmienky trvalého pobytu v meste, ak
je podnikateľom podľa zákona NR SR
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom pod-
nikaní v znení neskorších predpisov, ale-
bo má slobodné povolanie podľa oso-
bitných zákonov za predpokladu, že je
poplatníkom miestneho poplatku za
komunálny a drobný stavebný odpad na
území Mesta Dunajská Streda

b) právnická osoba zapísaná v obchodnom
registri, ktorá má na území mesta Du-
najská Streda sídlo alebo stálu prevá-
dzkareň za predpokladu, že je poplat-
níkom miestneho poplatku za komu-
nálny a drobný stavebný odpad na úze-
mí Mesta Dunajská Streda

3. Na vydanie Vernostnej karty nemá nárok
občan, ktorý nemá trvalý pobyt v budo-
ve alebo jej časti, ktorá je označená sú-
pisným číslom alebo súpisným a orien-
tačným číslom a je určená na bývanie,
ubytovanie, alebo na individuálnu re-
kreáciu. Za časť budovy sa považuje aj
byt. 

4. Mesto vydá Vernostnú kartu fyzickej oso-
be uvedenej v bodoch l. a 2. písm. a) tý-
chto Zásad na obdobie 3 rokov, ak od
01.01.2011 do 31.12.2011 a v ďalších ro-
koch v období 12 mesiacov pred dňom
30.11. predchádzajúceho roka nemala
voči mestu Dunajská Streda žiadne ne-
doplatky.

5. Mesto vydá Vernostnú kartu právnickej
osobe uvedenej v bode 2. písm. b) týchto
Zásad na obdobie 3 rokov, ak od
01.01.2011 do 31.12.2011 a v ďalších ro-
koch v období 12 mesiacov pred dňom
30.11. predchádzajúceho roka nemala
voči mestu Dunajská Streda žiadne ne-
doplatky.

6. Vernostná karta, ktorá bola vydaná na
dobu 3 rokov stráca platnosť na daný ka-
lendárny rok, ak držiteľ Vernostnej kar-
ty v bezprostrednom predchádzajúcom
kalendárnom roku, s výnimkou roku
2011, neuhradil mestu Dunajská Streda
do 30.11. miestne dane, poplatky a ná-
jomné.

7. V prípade, ak držiteľ Vernostnej karty vy-
danej na obdobie 3 rokov, v predchá-
dzajúcom roku, v ktorom jeho Vernost-
ná karta nebola platná, ale spÍňa pod-
mienky na vydanie Vernostnej karty v na-
sledujúcom kalendárnom roku, platnosť
jeho Vernostnej karty sa obnoví.

8. Nedoplatkami sú platby, ktoré neboli
uhradené mestu v lehote ich splatnosti v
plnej výške. Nedoplatok alebo iná plat-
ba sa považuje za uhradenú zaplatením do

pokladne Mestského úradu v Dunajskej
Strede, alebo pripísaním na bežný účet
mesta Dunajská Streda.

9. Fyzická osoba uvedená v bodoch l. a 2.
písm. a) týchto Zásad nemala nedoplatok,
ak zaplatila mestu Dunajská Streda aj za
osoby žijúce s ňou v spoločnej domác-
nosti plnú výšku jednotlivých splátok v
termíne ich splatnosti na:

a) nájomnom za užívanie bytu a iného ne-
hnuteľného a hnuteľného majetku vo
vlastníctve mesta

b) dani z nehnuteľností
c) poplatku za odvoz komunálneho a

drobného stavebného odpadu 
d) dani za psa
e) dani za užívanie verejného priestranstva
f) dani za ubytovanie
g) dani za predajné automaty
h) dani za nevýherné hracie prístroje 
i) pokutách

Článok III. 

l. Mesto Dunajská Streda vydá Vernostnú
kartu

a) fyzickej osobe spÍňajúcej podmienky
uvedené v týchto Zásadách bez žiados-
ti, s výnimkou fyzickej osoby, ktorá
uhradila svoje nedoplatky v období od
16.11.2011 do 31.12.2011, ktorá o vy-
danie Vernostnej karty musí požiadať.

b) fyzickej osobe - podnikatel'ovi a práv-
nickej osobe spÍňajúcej podmienky
uvedené v týchto Zásadách na základe
písomnej žiadosti.

2. Ak fyzická osoba inak spÍňajúca pod-
mienky na vydanie Vernostnej karty, ne-
obdrží Vernostnú kartu z akéhokoľvek dô-
vodu, musí písomne požiadať o vydanie
Vernostnej karty na predtlačenom for-
mulári.

3. Fyzická osoba - podnikateľ a právnická
osoba, ktorá má na území mesta v nájme
nehnuteľnosť, k žiadosti o vydanie Ver-
nostnej karty predloží fotokópiu nájom-
nej zmluvy a zároveň k nahliadnutiu aj
originál nájomnej zmluvy.

4. Vernostná karta vydaná na príslušný ka-
lendárny rok je platná do 31. januára na-
sledujúceho kalendárneho roka.
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5. Vernostná karta platí spolu s občianskym
preukazom, okrem osôb do 14 rokov.

6. Vernostnú kartu vydanú pre fyzickú
osobu môžu použiť fyzické osoby uvedené
na Vernostnej karte spoločne, alebo jed-
notlivo.

7. Vydanie prvej Vernostnej karty je bez-
platné. Za vydanie náhradnej Vernostnej
karty za zničenú, poškodenú, stratenú a
odcudzenú Vernostnú kartu sa platí správ-
ny poplatok vo výške 3 eurá (slovom: tri
eur). Náhradná Vernostná karta sa vydá-
va pri predložení občianskeho preukazu
fyzickej osoby a v prípade poškodenej
Vernostnej karty je potrebné odovzdať aj
poškodenú Vernostnú kartu.

8. V prípade vydania náhradnej Vernostnej
karty podľa bodu 7. tohto článku Zásad,
stráca platnosť pôvodná Vernostná karta
s uvedeným poradovým číslom. O záni-
ku platnosti pôvodnej Vernostnej karty
mestský úrad informuje inštitúcie a za-
riadenia, ktoré Vernostné karty prijíma-
jú v lehote 15 dní od vydania náhradnej
Vernostnej karty.

Článok IV.

l. Vernostná karta okrem náležitosti, ako ná-
zov a erb mesta Dunajská Streda, má aj
označenie "VERNOSTNÁ KARTA- HŰ-
SÉGKÁRTYA", hologram, poradové
číslo, označenie 3- ročného obdobia, na
ktoré sa vydáva, rok platnosti, čiarový
kód, ďalej obsahuje

a) pre fyzickú osobu :
- meno, priezvisko a dátum narodenia fy-

zickej osoby,
- meno, priezvisko a dátum narodenia ma-

loletých detí fyzickej osoby,
- úplnú adresu trvalého bydliska fyzickej

osoby;
b) pre fyzickú osobu -podnikateľa:
- obchodný názov
- meno, priezvisko, dátum narodenia fy-

zickej osoby,
- IČO fyzickej osoby- podnikateľa,
-meno, priezvisko a dátum narodenia

maloletých detí fyzickej osoby,
-úplnú adresu trvalého bydliska fyzickej

osoby,

- úplnú adresu miesta podnikania fyzickej
osoby, ak je odlišná od adresy jej trva-
lého pobytu.

c) pre právnickú osobu
- názov a sídlo právnickej osoby
-IČO právnickej osoby

2. Fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorý
požiada o vydanie Vernostnej karty a je
už držiteľom Vernostnej karty ako fy-
zická osoba, sa vydá Vernostná karta iba
v prípade, že vráti skôr vydanú Ver-
nostnú kartu.

Článok V.

l. Držiteľ Vernostnej karty , ktorým je fy-
zická osoba, fyzická osoba - podnikateľ
, má nárok na poskytnutie nasledovných
zliav:

a) 50% zo vstupného, vrátane perma-
nentky na umelej ľadovej ploche Sprá-
vy športových zariadení.

b) 5 % zo vstupného na divadelné pred-
stavenia organizované Mestským kul-
túrnym strediskom v Dunajskej Strede,

c) lOO % zo vstupného na voľno-časový
program "Rodinné nedele", organizo-
vaný Mestským kultúrnym strediskom
v Dunajskej Strede,

d) 40 % zo vstupného na termálne kúpa-
lisko, ktorého prevádzkovateľom je
spoločnosť THERMALPARK DS, a.s.
Dunajská Streda,

e) 3,30 eur mesačne z príspevku na čias-
točnú úhradu nákladov za pobyt dieťa-
ťa v materskej škole,

t) 3 eur mesačne z príspevku na čiastoč-
nú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v
školskom klube detí,

g) 0,35 eur mesačne z príspevku na čias-
točnú úhradu nákladov v školskom za-
riadení Centrum voľného času na dieťa
a 2 eur mesačne na dospelú osobu, 

h) 50% z ceny ročnej a štvrt'ročnej par-
kovacej karty,

i) lOO % z ceny parkovacej karty pre oby-
vateľov bývajúcich v zóne s plateným
parkovaním,

j) 0,1O eur z ceny cestovného lístka
mestskej autobusovej dopravy.

k) 50% z príspevku na čiastočnú úhradu

nákladov za pobyt v dennom stacioná-
ri Centra sociálnej starostlivosti.

2. Držiteľ Vernostnej karty, ktorým je práv-
nická osoba, má nárok na poskytnutie zľa-
vy vo výške 86 eur z ceny ročnej a 35 eur
z ceny štvrťročnej parkovacej karty.

3. Vernostná karta vydaná po 30.04.2012 fy-
zickej osobe, fyzickej osobe - podnika-
teľovi a právnickej osobe, ktorá svoje ne-
doplatky uhradila mestu v období od
16.11.20ll do 31.12.2011 oprávňuje na
zľavy uvedené v Článku V. týchto Zásad
odo dňa jej vydania s výnimkou zliav uve-
dených v článku V. ods. l písm. e), f) g)
a k), na ktoré sa vzťahuje ustanovenie
Článku Vl. ods. 1 týchto Zásad.

Článok VI.

l. Ak fyzická osoba, spÍňajúca podmienky
na vydanie Vernostnej karty neobdrží Ver-
nostnú kartu najneskôr do 31. januára pr-
vého kalendárneho roka príslušného troj-
ročného obdobia, na ktoré sa Vernostná
karta vydáva, môže požiadať o vrátenie
sumy uvedenej v Článku V. ods.l písm. e),
t), g) a k) týchto Zásad.

2. Zrušujú sa Zásady vydávania a použí-
vania Vernostnej karty mesta Dunajská
Streda zo dňa 29.9.2009 v znení neskor-
ších zmien.

3. Tieto Zásady schválilo Mestské za-
stupiteľstvo v Dunajskej Strede na
svojom zasadnutí dňa 22. decembra
2010 a nadobúdajú účinnosť dňom ich
schválenia.

4. Zmeny a doplnky týchto Zásad schvá-
lené Mestským zastupiteľstvom v Du-
najskej Strede dňa 15.11.20ll, nado-
budli účinnosť dňom 15.11.20ll, zmeny
a doplnky schválené dňa 13.12.2011
dňom ich schválenia.

5. Zmeny a doplnky týchto Zásad schválené
Mestským zastupiteľstvom v Dunajskej
Strede dňa 17.04.2012 nadobúdajú účin-
nosť 30. apríla 2012.

V Dunajskej Strede, 30.04.2012

JUDr. Zoltán Hájos, 
primátor mesta 

Zásady vydávania Vernostnej karty

Vernostná karta 13


