
 

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.: ....../2022/2 

2. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v IX. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete   

2. ülésének beterjesztett anyaga 

a IX. választási időszakban      

 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. …/2022 zo dňa             

13. decembra 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 2/2021 zo dňa 12. januára 2021 o určení výšky platieb za vybrané 

služby poskytované pre držiteľov Vernostnej karty mesta Dunajská Streda. 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2022/... sz. (2022. december 13.) általános érvényű 

rendeletére, mellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2021/2. sz. (2021. január 

12.) általános érvényű rendelete a Dunaszerdahely Város Hűségkártyája tulajdonosai 

által fizetett kiemelt szolgáltatások díjszabásának meghatározásáról. 

 

 

Predkladá:      JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Kontrolovala:   Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedná:   Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc. vecí, športu a 

kultúry 

Felelős: 

 

Návrh na uznesenie:   Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat:        Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete   

    

 

   sa uznieslo 

   határozatot hozott   

    

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 

…/2022 zo dňa 13. decembra 2022, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 2/2021 

zo dňa 12. januára 2021 o určení výšky platieb za vybrané služby 

poskytované pre držiteľov Vernostnej karty mesta Dunajská 

Streda v predloženom rozsahu 

 

Dunaszerdahely Város 2022/... sz. (2022. december 13.) általános 

érvényű rendeletére, mellyel módosul és kiegészül 



Dunaszerdahely Város 2021/2. sz. (2021. január 12.) általános 

érvényű rendeletére a Dunaszerdahely Város Hűségkártyája 

tulajdonosai által fizetett kiemelt szolgáltatások díjszabásának 

meghatározásáról az előterjesztett terjedelemben. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 2022 

2022 december 



Dôvodová správa 

 

Všeobecne záväzné nariadenie upravuje výšku cien, resp. zliav zo vstupného na vybrané 

kultúrne podujatia, úhradu nákladov spojených s poskytovaním vybraných služieb 

poskytovaných príspevkovými a rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Dunajská Streda ako aj platenie parkovného v zóne s dopravným obmedzením na území 

mesta Dunajská Streda pre držiteľov Vernostnej karty mesta Dunajská Streda vydanej podľa 

podmienok schválených Mestským zastupiteľstvom Dunajská Streda. 

 

K bodu 1 

Rozdiel je medzi držiteľom karty vo všeobecnosti a medzi držiteľom aktívnej karty, ktorý sa 

viaže k podmienke, že  držiteľ karty do 30. novembra  predchádzajúceho kalendárneho roka 

uhradil mestu Dunajská Streda svoje nedoplatky na miestnych daniach a poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, poplatku za rozvoj, nájomnom a úhradách za služby spojené 

s nájmom. 

K bodu 2 

Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovuje, že výšku mesačného príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenej obcou určí 

zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením; tento príspevok sa určuje jednotnou sumou pre 

všetky deti prijaté do materskej školy. Podľa tohto návrhu aktívna vernostná karta poskytuje 

zľavu. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole znížený o 

15 eur znamená ponechanie príspevku na úrovni z roku 2020. 

 

K bodu 3 

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času zostáva 

nezmenený, zosúlaďuje sa kategória dieťaťa/dospelého v CVČ s nariadením o výške 

mesačného príspevku. 

 

K bodu 4 

Zákonný zástupca dieťaťa – držiteľ aktívnej karty prispieva neprispieva na úhradu režijných 

nákladov za poskytovanie stravy v školských jedálňach.    

K bodu 5 

Odôvodnenie – pozmeňujúci návrh 

 

Materiál prerokovala  

- Komisia MsZ pre školstvo a kultúru  

- Komisia MsZ pre mládež a šport  

- Mestská rada Dunajská Streda 

a odporúča uzniesť sa na VZN s pozmeňujúcim návrhom nasledovne:  

„Za doterajší § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie: 



Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023 

V roku 2023 sa platnou vernostnou kartou rozumie taká karta, ktorej držiteľ do 31. decembra 

2022 uhradil mestu Dunajská Streda svoje nedoplatky na miestnych daniach a poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, poplatku za rozvoj, nájomnom a úhradách za 

služby spojené s nájmom.“ 

 

 

Vypracovala: Timea Molnár 

 


