
 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:     /2017/23 

23. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

23. 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 Dunajská Streda  

Határozati javaslat                  

                  

       s c h v a ľ u j e 

s účinnosťou od 1. januára 2018 zmenu Zásad vydávania 

a používania Vernostnej karty mesta Dunajská Streda zo dňa 22. 

decembra 2010 v znení neskorších zmien nasledovne: 

 

V Článku II. odsek 10 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 dennom stacionári Centra 

sociálnych služieb Dunajská Streda, 

b) úhrad za poskytovanie  stravy v školských jedálňach základných 

škôl a materských škôl,  

sa preveruje splnenie podmienok len u jedného zo zákonných 

zástupcov dieťaťa a/alebo žiaka“  
 

                         

November 2017 

2017. november 



 

Dôvodová správa 

 

 

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

predkladá na základe pripomienok riaditeľov škôl a školských zariadení, CSS v súvislosti so 

sledovaním podmienok pre účely poskytnutia zľavy 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. Podľa doterajšej úpravy sa sledovalo splnenie podmienok pre vydanie vernostnej 

karty v každom prípade u oboch rodičoch dieťaťa, čo spôsobilo problémy v prípade rozvedených 

rodičov a rodičov-manželov, ktorí nežijú v spoločnej domácnosti. 

Podľa navrhovanej úpravy sa má v záujme dieťaťa sledovať splnenie podmienok len 

u jedného z rodičov. Podľa VZN č. 15/2017 zo dňa 16. mája 2017 sa v Centre sociálnej 

starostlivosti Dunajská Streda poskytuje držiteľom Vernostnej karty zľava len na pobyte dieťaťa  

v dennom stacionári, preto bolo potrebné upraviť aj rozsah zliav tak ako je to uvedené 

v predloženom návrhu. 

 

 Doterajšie znenie ust. Článku II odsek 10:  

„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.“ 

 

 

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. 

 

 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP  

 

 

 

 


