
 

 

        

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:  .. /2020/17 

17. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

17. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban  

  

      

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2020 zo dňa 8. 

decembra 2020 o určení výšky platieb za vybrané služby poskytované pre  držiteľov 

Vernostnej karty mesta Dunajská Streda. 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2020. évi ...sz., (2020. december 8.) a Dunaszerdahely 

Város Hűségkártyája tulajdonosai által fizetett kiemelt szolgáltatások díjszabásának 

meghatározásáról. 

 

Predkladá :   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Preveril:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedný:   Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho ÚP MsÚ 

Felelős:       

 

Návrh na uznesenie:         Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat:         Dunaszerdahely Képviselő-testülete  

  

s a  u z n i e s l o  

h a t á r o z a t o t  h o z o t t  

 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č.  

..../2020 zo dňa 8. decembra 2020 o určení výšky platieb za 

vybrané služby poskytované pre  držiteľov Vernostnej karty 

mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

Dunaszerdahely Város 2020. évi ...sz., (2020. december 8.) 

a Dunaszerdahely Város Hűségkártyája tulajdonosai által fizetett 

kiemelt szolgáltatások díjszabásának meghatározásáról az 

előterjesztett terjedelemben. 

 

 

December 2020  

 2020. december 



 

Dôvodová správa 

 

Držiteľom Vernostnej karty mesta Dunajská Streda boli doteraz poskytované niektoré úľavy 

podľa Zásad vydávania a používania Vernostnej karty mesta Dunajská Streda, ktoré boli  

schválené Mestským zastupiteľstvom Dunajská Streda dňa 22. decembra 2010 a zmenené 

a doplňované uznesením mestského zastupiteľstva 15.11.2011, 13.12.2011, 4.2012, 

30.4.2012, 26.6.2012, 4.12.2012, 9.12.2014, 10.2.2015, 28.6.2016, 28.11.2017, 11.12.2018, 

25.06.2019.  

 

Na základe zhodnotenia všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku škôl a školských 

zariadení upravujúcich príspevky na úhradu nákladov/čiastočných nákladov spojených 

s činnosťou školského klubu detí, centra voľného času, s pobytom  a poskytovaním stravy 

v materskej škole, sa navrhuje upraviť podmienky vydávania Vernostnej karty mesta 

Dunajská Streda v zásadách schválených vo forme uznesenia mestského zastupiteľstva 

a výšku platieb za vybrané služby poskytované držiteľom vernostnej karty vo všeobecne 

záväznom nariadení mesta. Účinnosť obidvoch úprav sa navrhuje od 1. januára 2021. 

  

Podľa predkladaného návrhu osobitného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ... /2020 zo dňa 8. decembra 2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda sa navrhuje uhrádzať náklady nasledovne: 

• Za pobyt dieťaťa v materskej škole v čase riadneho školského vyučovania v 

mesiacoch september až jún (vrátane) prispieva zákonný zástupca na čiastočnú 

úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa sumou 20 € mesačne. 

• Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra 

voľného času sa stanovuje:  

a) pre dieťa/žiaka/plnoletého študujúceho bez vlastného príjmu vo výške 4,00 

€,  

b) pre plnoletého s vlastným príjmom vo výške 8,00 €.  

• Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s činnosťou školského klubu detí za jedno dieťa 18,00 € mesačne.  

• Zákonný zástupca dieťaťa prispieva aj na úhradu režijných nákladov za 

poskytovanie stravy paušálnou sumou 6,00 €/mesiac.   

 

Ostatné platby uvedené  v predkladanom návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Dunajská Streda č.  ..../2020 zo dňa 8. decembra 2020 o určení výšky platieb za vybrané 

služby poskytované pre  držiteľov Vernostnej karty mesta Dunajská Streda a to podľa odseku 

1 písm. a), b) g) a h) a ods.2 zostávajú na doterajšej úrovni. 

 

Predkladaný návrh prerokovala: 

Komisia MsZ pre financie a odporúča – neodporúča ho schváliť. 

Komisia MsZ pre školstvo a kultúru a odporúča ho schváliť v predloženom rozsahu. 

Mestská rada a odporúča ho schváliť v predloženom rozsahu. 

 

 

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

samostatného referátu školstva MsÚ 


