
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 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 a zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov vydáva 

toto 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  

mesta Dunajská Streda č. …../2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenia mesta Dunajská Streda č. 21/2015 zo dňa 24.novembra 2015 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda 

 

 

I. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 21/2015 zo dňa 24. novembra 2015               

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. § 7 Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie stravy v školskej jedálni sa 

dopĺňa o nový odsek 11 a odsek 12, ktorý znie: 

 

„11. Preplatky za neodobratú a včas odhlásenú stravu sa vracajú na základe žiadosti 

zákonného zástupcu. 

 

12. Režijné poplatky sa nevracajú.“ 

 

II. 

 

1. Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť 15-ym dňom odo dňa jeho 

vyvesenia na úradnej tabuli mesta Dunajská Streda. 

 

 

 

V Dunajskej Strede, 27.septembra 2016 

 

JUDr. Zoltán Hájos 

primátor mesta 



 

Materiál bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Komisie pre školstvo a mládež MsZ dňa ................. 

Mestské zastupiteľstvo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo na svojom zasadnutí dňa 

............................. 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov na 

úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňa ................. 

Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a na internetovej 

stránke mesta dňa ........................... 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňa ............................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. č. 21/2015 zo dňa 24.novembra 2015 

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda (ďalej len nariadenie) určuje výšku 

príspevku a spôsob jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach zákonným zástupcom detí a žiakov a výšku príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. 

 

Podľa §7 ods. 3 až 7 nariadenia stravníci uhrádzajú okrem príspevku na nákup potravín na 

jedno jedlo aj režijné náklady.  

 

Režijné náklady sa využívajú okrem iného aj na nákup osobných ochranných prostriedkov, 

čistiacich prostriedkov, kuchynského riadu, kuchynského zariadenia a strojov (napr. tanierov, 

príborov, pohárov, umývačky riadu a pod.), pri zostavovaní rozpočtu tvoria príjem školskej 

jedálne. 

V prípade neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka, ktoré je odhlásené zo stravy v školskej jedálni, 

sa zákonnému zástupcovi vracia príspevok len na nákup potravín. S  cieľom mať oporu 

v nariadení, sa navrhuje všeobecne záväzné nariadenie. 

 

Komisia pre školstvo a mládež predkladaný návrh prerokovala a odporúča uzniesť sa na VZN. 

 


