
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 NR SR 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, zákona NR SR č. 597/2003 Z. z.                          

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 

predpisov 

vydáva  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. ... /2021 zo dňa 16. novembra 

2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda                    

č. 23/2020 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 

 

I.  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 23/2020 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 mení a dopĺňa nasledovne: 

1. V Článku 6 odsek 2 znie: 

„2. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške 

nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 2. 

finančným pásmom určeným Ministerstvom školstva SR.“ 

2. V Článku 7 odsek 2 znie: 

„2. Finančný príspevok zákonného zástupcu na nákup potravín s použitím dotácie na 

podporu výchovy k stravovacím návykom podľa osobitného predpisu3 je nasledovný: 

 desiata obed  olovrant spolu 

v materskej škole  -- -- 0,15 € 0,15 € 

 

 

II. 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2022. 

 

V Dunajskej Strede, ....... 

 

    JUDr. Zoltán Hájos 

primátor   


