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Mesto Dunajská Streda v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. a/ zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  v spojení s § 6 ods. 24 zákona 
596/2003. Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov, s ustanovením zákona               č. 245/2008 Z. 
z. o výchove a vzdelávaní  /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
s ustanovením zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 
a školských zariadení v znení neskorších predpisov  v y d á v a   toto 

  
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 18/2009  
 
 
 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 7/2008 zo dňa 
14. októbra 2008 ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa 
v materskej škole, výška príspevku v základnej umeleckej škole na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených so štúdiom, výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného 
času, výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, 
výška príspevku za poskytovanie stravy v školskej jedálni v základných a materských školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dunajská Streda 

 
Čl. I. 

 
     Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dunajská Streda č. 7/2008, ktorým sa určuje  výška  
a spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku v základnej 
umeleckej škole na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom, výška príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, výška príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov  spojených s činnosťou školského klubu detí, výška príspevku za poskytovanie stravy 
v školskej jedálni v základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Dunajská Streda sa mení  a dopĺňa  z dôvodu zmeny  finančných pásiem vydaných  MŠ SR  od 
1. januára 2010 nasledovne: 
 

1. § 8 vrátane nadpisu znie: 
„  § 8   “  

 
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie stravy v školskej jedálni 

 



Školská jedáleň  /§ 40 zákona č. 245/2008 Z. z./ poskytuje stravovanie deťom, žiakom 
a zamestnancom školy za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške 
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na výživové 
dávky podľa finančných pásiem odporúčaných Ministerstvom školstva  SR. 
 
 
 
 
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa určuje nasledovne 
 
 

Škola                              
Desiata       

Obed   Olovrant                   
Spolu: 
 

 € € € € 
MŠ celodenná 
strava 

0,23 0,57 0,20 1,00 

MŠ poldenná 
strava 

0,23 0,57 - 0,80 

ZŠ I. stupeň 
celodenná strava 

0,23 0,90 0,17 1,30 

ZŠ I. stupeň  0,90  0,90 
ZŠ II. stupeň  0,96  0,96 
ZŠ II. stupeň 
celodenná strava 

0,23 0,96 0,17 1,36 

Dospelí stravníci  1,06  1,06 
 
 
Príspevok v ŠJ pri ZŠ sa uhrádza vopred do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý 
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Príspevok v ŠJ pri MŠ sa 
uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.“ 
 
 
Čl. II 
 
1/ Mestské zastupiteľstvo sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení  
    dňa 15. decembra 2009 
2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť l. januára 2010. 
 
 
 
V Dunajskej Strede,  8.12. 2009 
 
 
 
                                                                            JUDr. Hájos Zoltán 



                                                                              primátor mesta 
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