Mesto Dunajská Streda v súlade s ustanovením § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona
NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 597/2003 Z. z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s § 4 zákona NR SR č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská Streda č. ... /2019 zo dňa 25. júna 2019
o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda.

§1
Úvodné ustanovenie
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa upravuje:
a) výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa
v materskej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto Dunajská Streda,
b) výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
školského klubu detí pri základnej škole, ktorého zriaďovateľom je mesto Dunajská
Streda,
c) výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej
umeleckej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto Dunajská Streda,
d) výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného
času, ktorého zriaďovateľom je mesto Dunajská Streda,
e) čiastočná úhrada nákladov na nákup potravín a výška príspevku na úhradu režijných
nákladov za poskytovanie stravy v zariadeniach školského stravovania pri základných
a materských školách, ktorých zriaďovateľom je mesto Dunajská Streda.
§2
Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy na jedno dieťa nasledovne:

2.
3.

4.

5.

a) v prípade, že dieťa a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v meste Dunajská
Streda, je výška príspevku za dieťa 15,00 € mesačne,
b) v ostatných prípadoch je výška príspevku za dieťa 20,00 € mesačne.
Ak aspoň jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa má trvalý pobyt v meste Dunajská
Streda, príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov sa určuje podľa písmena a).
Držiteľovi vernostnej karty sa poskytuje zo sumy uvedenej v ods.1 písm. a) zľava vo
výške 5,00 € mesačne.
Pre zmenu výšky príspevku je rozhodujúci deň, kedy došlo k zmene skutočností
ovplyvňujúcich jej výšku. Výška príspevku sa mení od prvého dňa nasledujúceho
mesiaca po dni kedy zmena nastala.
Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že
je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
podľa osobitného zákona1,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom po individuálnom prerokovaní s riaditeľkou materskej
školy,
e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo z dôvodu
prerušenia prevádzky materskej školy zapríčinenej zriaďovateľom, alebo z iných
závažných dôvodov; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
určeného príspevku.
Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa
vyberá.
§3

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského
klubu detí
1. Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou školského klubu detí nasledovne:
a) v prípade, že dieťa a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v meste Dunajská
Streda, je výška príspevku za dieťa 14,00 € mesačne,
b) v ostatných prípadoch je výška príspevku za dieťa 18,00 € mesačne.
Ak aspoň jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa má trvalý pobyt v meste Dunajská
Streda, príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov sa určuje podľa písmena a).
2. Držiteľovi vernostnej karty sa poskytuje zo sumy uvedenej v ods.1 písm. a) zľava vo
výške 4,00 € mesačne.
3. Pre zmenu výšky príspevku je rozhodujúci deň, kedy došlo k zmene skutočností
ovplyvňujúcich jej výšku. Výška príspevku sa mení od prvého dňa nasledujúceho
mesiaca po dni kedy zmena nastala.

4. Ak z jednej rodiny navštevuje školský klub viac detí, príspevok sa znižuje na každé
ďalšie dieťa na 7,00 € mesačne.
5. Ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi základnej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
osobitného zákona1, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu po odsúhlasení
riaditeľom školy sa znižuje príspevok na 7,00 € mesačne.
6. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.
§4
Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej
škole
1. Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených
so štúdiom na základnej umeleckej škole na žiaka mesačne podľa druhu výučby sumou:
a) prípravné štúdium:
 kolektívne vyučovanie sumou 7,00 € mesačne,
b) základné štúdium
ba) kolektívne vyučovanie:
 výtvarný odbor sumou 7,00 € mesačne,
 tanečný odbor sumou 7,00 € mesačne,
 literárno – dramatický odbor sumou 7,00 € mesačne,
bb)individuálne vyučovanie:
 hudobný odbor sumou 10,00 € mesačne.
2. Dospelá osoba - študujúca prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených
so štúdiom na základnej umeleckej škole sumou 10,00 € mesačne, dospelá osoba pracujúca prispieva sumou 18,00 € mesačne.
3. Zákonný zástupca neplnoletého žiaka platí 50 % príspevku, ak o to písomne požiada
a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi podľa osobitného zákona1.
4. Zákonný zástupca neplnoletého žiaka platí 50 % príspevku v prípade druhého hlavného
predmetu v individuálnom vyučovaní hudobného odboru v prípade, ak žiak paralelne
navštevuje dva hudobné odbory.
5. Ak z jednej rodiny navštevuje základnú umeleckú školu 3 alebo viac detí, na každé dieťa
sa znižuje príspevok uvedený v ods. 1 na polovicu.
§5
Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva
zákonný zástupca dieťaťa, resp. dospelá osoba formou dotácie na prevádzku a mzdy
a formou mesačného príspevku.

2. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra
voľného času sa stanovuje nasledovne:
a) pre dieťa 1,50 €/mesiac,
b) pre dospelého 3,00 €/mesiac.
3. Držiteľovi vernostnej karty sa poskytuje zľava zo sumy uvedenej v ods. 2 bod a)
na dieťa vo výške 0,50 € mesačne, na dospelú osobu zo sumy uvedenej v ods. 2 bod b)
vo výške 1,00 € mesačne.
4. Pod pojmom dotácia na prevádzku a mzdy sa rozumie jedna desatina sumy priamych
výdavkov na záujmovú činnosť dieťaťa, resp. dospelého, t. j. 6,52 €/mesiac.
5. Dotáciu na prevádzku a mzdy môže hradiť obec podľa miesta trvalého bydliska dieťaťa,
resp. dospelého, ak tak neurobí, dotáciu hradí zákonný zástupca dieťaťa, resp. dospelá
osoba.
6. Dotáciu na prevádzku a mzdy pre deti a dospelých s trvalým pobytom v meste Dunajská
Streda hradí mesto Dunajská Streda zo svojho rozpočtu.
7. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času
pre zákonného zástupcu dieťaťa s trvalým bydliskom v inej obci, na ktorého obec
neposkytne dotáciu na prevádzku a mzdy, sa určuje výška, ktorá je súčtom sumy
príslušného mesačného príspevku podľa ods. 2 bod a) a sumy dotácie na prevádzku
a mzdy podľa ods. 4.
8. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času
pre zákonného zástupcu dieťaťa s trvalým bydliskom v inej obci, na ktorého obec
poskytne dotáciu na prevádzku a mzdy v nižšej sume ako je uvedená v odseku 4, sa
určuje výška, ktorá je súčtom sumy príslušného mesačného príspevku podľa ods. 2 bod
a) a rozdielu medzi sumou dotácie na prevádzku a mzdy podľa ods.4 a sumou dotácie
na prevádzku a mzdy poskytnutej obcou.
9. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času
pre dospelého s trvalým bydliskom v inej obci, na ktorého obec neposkytne dotáciu
na prevádzku a mzdy, sa určuje výška, ktorá je súčtom sumy príslušného mesačného
príspevku podľa ods. 2 bod b) a sumy dotácie na prevádzku a mzdy podľa ods. 4.
10. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času
pre dospelého s trvalým bydliskom v inej obci, na ktorého obec poskytne dotáciu
na prevádzku a mzdy v nižšej sume ako je uvedená v odseku 4, sa určuje výška, ktorá
je súčtom sumy príslušného mesačného príspevku podľa ods. 2 bod b) a rozdielu
medzi sumou dotácie na prevádzku a mzdy podľa ods.4 a sumou dotácie na prevádzku
a mzdy poskytnutej obcou.
11. Príspevok sa uhrádza polročne vopred, za I. školský polrok najneskôr do 31. októbra
a za II. školský polrok do 28. februára.
12. Mesto Dunajská Streda bude prioritne podporovať činnosť centra voľného času
na území mesta.
§6
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie stravy v zariadení školského
stravovania

1. V zariadení školského stravovania pri základných a materských školách, ktorých
zriaďovateľom je mesto Dunajská Streda sa 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, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a príspevku na
úhradu režijných nákladov za poskytovanie stravy.
2. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 1.
finančným pásmom určeným Ministerstvom školstva SR.
3. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka prispieva okrem úhrady podľa odseku 2 aj na úhradu
režijných nákladov za poskytovanie stravy paušálnou sumou 6,00 €/mesiac.
4. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka je povinný uhradiť celú výšku dotácie za každý
neodhlásený deň a režijné náklady za poskytovanie stravy podľa odseku 3.
5. Deťom/žiakom odkázaným na diétne stravovanie zriaďovateľ školy na základe
potvrdenia odborného lekára a ak škola nemá vytvorené podmienky pre diétne
stravovania, vyplatí zákonnému zástupcovi dieťaťa dotáciu na stravu, na jeho účet
najneskôr do 15 pracovných dní po ukončení kalendárneho štvrťroka.
6. Držiteľovi vernostnej karty sa poskytuje zo sumy uvedenej v ods. 3 zľava 3,00 €/mesiac.
7. Ak z jednej rodiny navštevuje to isté zariadenie školského stravovania viac detí, režijné
náklady sa znižujú na každé ďalšie dieťa na 3,00 €/mesiac.
8. Zákonný zástupca dieťaťa v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu1 prispieva na
režijné náklady sumou 3,00 €/mesiac.
9. Príspevok v zariadeniach školského stravovania pri materských školách sa uhrádza do
10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Príspevok v zariadeniach školského
stravovania pri základných školách sa uhrádza vopred do 25. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu za ktorý sa príspevok
uhrádza.
10. V zariadení školského stravovania sa môžu stravovať cudzí stravníci za nasledovné
finančné príspevky na stravovanie:
a) vlastný zamestnanec školy alebo školského zariadenia uhrádza finančný príspevok
na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín v súlade s finančným pásmom
uvedeným v odseku 2
b) cudzí stravníci – žiaci škôl a školských zariadení, ktorí sú uvedení vo Výkaze
(MŠVVŠ SR) Škol 40-01 o počte žiakov ZUŠ, detí MŠ a školských zariadení a
poslucháčov JŠ v územnej pôsobnosti obce podľa stavu k 15.09. na účely
rozdeľovania výnosu dane z príjmov obciam za mesto Dunajská Streda, uhrádzajú
výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín
podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s uvedeným finančným pásmom
a k tomu príspevok na režijné náklady podľa odseku 3, 6, 7 a 8,
c) cudzí stravníci – žiaci škôl a školských zariadení, ktorí nie sú uvedení vo Výkaze
(MŠVVŠ SR) Škol 40-01 o počte žiakov ZUŠ, detí MŠ a školských zariadení a
poslucháčov JŠ v územnej pôsobnosti obce podľa stavu k 15.09. na účely
rozdeľovania výnosu dane z príjmov obciam za mesto Dunajská Streda, uhrádzajú

na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v súlade s finančným pásmom uvedeným v odseku 2 a príspevku na
režijné náklady 1,00 €/obed,
d) ostatní cudzí stravníci uhrádzajú príspevok na stravovanie vo výške súčtu nákladov
na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s uvedeným
finančným pásmom a príspevku na režijné náklady vo výške v zmysle Zákonníka
práce na každé jedlo.
11. Preplatky v nadväznosti na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa v zmysle zákona na nákup potravín za neodobratú a včas odhlásenú stravu sa
vracajú na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. Podrobnosti odhlásenia stravy
určuje prevádzkový poriadok zariadenia školského stravovania.
12. Uhradené režijné náklady sa nevracajú.
§7
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 17/2018 zo dňa
11. decembra 2018 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 6/2019 zo dňa 19. februára 2019.

§8
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.

V Dunajskej Strede dňa .................
JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta
Zákon NR SR č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
1

