
 

 

        

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:     /2018/2 

2. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

2. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban  
   

Návrh na schválenie zmeny Zásad vydávania a používania Vernostnej karty mesta 

Dunajská Streda. 

Javaslat Dunaszerdahely Város Hűségkártyája kiadásának és használatának alapelvei 

jóváhagyására. 

Predkladá :   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Preveril:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedný:   Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, sociálnych vecí športu a kultúry. 

Felelős:       

 

 

Návrh na uznesenie:          Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat:          Dunaszerdahely Képviselő-testülete  

 

 schvaľuje   

jóváhagyja 

zmeny a doplnky Zásad vydávania a používania Vernostnej karty 

mesta Dunajská Streda v nasledovnom rozsahu: 

Dunaszerdahely Város Hűségkártyája kiadásának és 

használatának alapelvei módosítását a következő terjedelemben: 

 

1. „V Článku V písm. e)   sa suma „3,30 eur” nahrádza sumou 

„4,00 eur”. 

2. „V Článku V písm. g)   sa suma „0,35 eur” nahrádza sumou 

„0,50 eur” a suma „2 eur” sa nahrádza sumou „1,00 eur”. 

 

1. Az V. Cikkely e) pontjában a „3,30 euró“ összeg helyére a 

„4,00 euró“ összeg kerül. 

2. Az V. Cikkely g) pontjában a „0,35 euró“ összeg helyére a 

„0,50 euró“ összeg kerül és a „2 euró” összeg helyére az „1,00 

euró“ összeg kerül. 

 

             December 2018 

                                                       2018. december   

 



 

Dôvodová správa  

 

 

Platné a účinné Zásady vydávania a používania Vernostnej karty mesta Dunajská Streda boli 

schválené Mestským zastupiteľstvom Dunajská Streda 22. decembra 2010 s účinnosťou od 

1.1.2011. Zmeny a doplnky Zásad schválené Mestským zastupiteľstvom v Dunajskej Strede 

dňa 15.11.2011,  nadobudli účinnosť dňom 15.11.2011, zmeny a doplnky schválené dňa 

13.12.2011 dňom ich schválenia, zmeny a doplnky schválené dňa 17.4.2012 nadobudli 

účinnosť  30.4.2012, zmeny a doplnky schválené dňa 26.6.2012 nadobudli účinnosť 1. júla 

2012, zmeny a doplnky schválené dňa 4.12.2012 nadobudli účinnosť 1. januára 2013, zmeny 

a doplnky schválené dňa 9.12.2014 nadobudli účinnosť 1.1.2015, okrem Čl. V ods. 1 písm. j), 

ktoré nadobudli účinnosť 1.7.2015, zmeny a doplnky schválené dňa 10.2.2015 nadobudli 

účinnosť 1. marca 2015, zmeny a doplnky schválené dňa 28.6.2016 nadobudli účinnosť 1. júla 

2016, zmeny a doplnky schválené dňa 28.11.2017 nadobudli účinnosť 1. januára 2018. 

 

Oproti doterajšej úprave sa navrhuje poskytnúť držiteľom vernostnej karty namiesto 

doterajších 3,35 eur zľava  4,00 eur  mesačne z príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za 

pobyt dieťaťa v materskej škole, a oproti doterajších 0,35 eur zvýšiť zľavu na 0,50 eur 

mesačne z  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení Centrum voľného 

času na dieťa a v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta upraviť zľavu na 1 eur 

mesačne na dospelú osobu. 

Ostatné zľavy ostávajú v platnosti v doterajšom rozsahu. 

 

 

Predkladaný návrh prerokovala: 

 

Komisia MsZ pre financie a odporúča – neodporúča ho schváliť. 

Mestská rada Dunajská Streda a odporúča – neodporúča ho schváliť. 

 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP MsÚ z podkladov odboru 

školstva, sociálnych vecí športu a kultúry. 

 
       


