
 

     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 Dunajská Streda 

 č. 7/2010  

 

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 v znení neskorších 

zmien 

 

 

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 v znení neskorších zmien sa mení  a dopĺňa  nasledovne: 

 

1. V § 4 druhá veta znie: 

 

„Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.“ 

 

2. § 7 vrátane nadpisu znie: 

 

„§ 7 

                     Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času        

 

Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia 

výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 

rokov v ich voľnom čase. 

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva : 

a) zákonný zástupca dieťaťa v predškolskom veku mesačne sumou    1 €  

b) zákonný zástupca  neplnoletého dieťaťa v školskom veku mesačne sumou        2 €  

c) plnoletý študent strednej školy a vysokej školy – dennej formy štúdia                2 € 

 



d) dospelá osoba mesačne sumou 7 € 

 

Príspevok sa uhrádza vopred, za I. školský polrok  najneskôr do 31. októbra a za II. školský  

polrok do 28. februára . 

 

Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka sa oslobodzuje od platenia 

príspevku, ak o to  písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky 

v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu (zákon NR 

SR č. 599/2003 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov). 

 

 

Čl. II 

 

1/ Mestské zastupiteľstvo sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení   dňa 29. júna 

2010. 

2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť l5- tym dňom odo dňa jeho 

vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 

 

 

V Dunajskej Strede, 29.6.2010 

 

 

 

                                                                            JUDr. Hájos Zoltán 

                                                                              primátor mesta 


