
 

 

Materiál na rokovanie                                                               Materiál č.:       /2016/14                

14. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva  Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testület 

14. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 
 

Návrh na 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 

 

Javaslat Dunaszerdahely városának 2016. évi ….. számú általános érvényű rendeletére, 

mellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely városának 2015. évi 21. számú általános 

érvényű rendelete  a város hatáskörében működő iskolákban és iskolai intézményekben a 

részleges költségtérítésre irányuló járulék összegének meghatározásáról szóló általános 

érvényű rendelete 

 

Predkladá :   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta  

Beterjeszti:     

 

Preverila:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

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

Felelős:       

    

Návrh na uznesenie:                          Mestské zastupiteľstvo po  prerokovaní predmetu návrhu  

Határozati javaslat:           

     A/  sa uznieslo 

    

na Všeobecne záväznom nariadení 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 

 

 

 

 

                                                             september 2016 /  2016 szeptember 



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. 

Mestská rada po prerokovaní predmetu materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

Dunajská Streda uzniesť sa na VZN. 

 


