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Materiál č.: ........2019/3

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ... /2019 zo dňa
19. februára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia mesta
Dunajská Streda č. 17/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o určení výšky mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda
Javaslat Dunaszerdahely Város 2019.évi ...... sz. (2019. február 19.) általános érvényű
rendeletére, mellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2018.évi 17. sz. (2018.
december 11.) általános érvényű rendelete a város hatáskörében működő iskolákban és
iskolai intézményekben a részleges költségtérítésre irányuló járulék összegének
meghatározásáról

Predkladá: JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta
Beterjeszti:
Kontrolovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ
Ellenőrizte:
Zodpovedá: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry
Felelős:

Návrh na uznesenie:
Határozati javaslat:

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
Dunaszerdahely Város Képviselő testülete
sa uznieslo
határozatot hozott
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č.
.../2019 zo dňa 19. februára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská Streda č. 17/2018
zo dňa 11. decembra 2018 o určení výšky mesačného príspevku

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda
v predloženom rozsahu.
Dunaszerdahely Város 2019.évi ...... sz. (2019. február 19.)
általános érvényű rendeletéről, mellyel módosul és
kiegészül Dunaszerdahely Város 2018.évi 17. sz. (2018.
december 11.) általános érvényű rendelete a város hatáskörében
működő iskolákban és iskolai intézményekben a részleges
költségtérítésre irányuló járulék összegének meghatározásáról
az előterjesztett terjedelemben.

Február 2019
2019 február

Dôvodová správa
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 (ďalej len školský zákon) ukladá povinnosť
zriaďovateľom určiť výšku príspevkov všeobecne záväzným nariadením. Mesto Dunajská
Streda ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení určuje výšku mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí,
nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, na činnosti centra voľného času,
za poskytovanie stravy v školskej jedálni.
V zmysle zákona NR SR č. 375/2018 Z.z. zo dňa 4. decembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
v sume 1,20 eura na každé dieťa v poslednom ročníku MŠ za každý deň, v ktorom sa dieťa
zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole. Cieľom poskytnutia dotácie na
stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné
odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu. Cieľom určovania podmienok je
zabezpečiť efektívne a účelné vynakladanie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu a tiež
predchádzať plytvaniu potravinami a zabezpečiť zodpovedný prístup rodičov k výchove, výžive
a vzdelávaniu svojich detí. Zároveň zákon ukladá zriaďovateľovi, ktorý nezabezpečil diétne
jedlo dieťaťu, ktorého zdravotný stav si podľa posúdenia ošetrujúceho lekára vyžaduje diétne
stravovanie, povinnosť vyplatiť v hotovosti dotáciu rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je
dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.
Výška čiastočnej úhrady režijných nákladov zostáva nezmenená.
Pôvodné znenie VZN je na https://dunstreda.sk/vseobecne-zavazne-nariadenia-2018.

Predkladaný návrh prerokovala
 komisia MsZ pre školstvo a kultúru a odporúča ho schváliť,
 komisia MsZ pre financie a odporúča ho schváliť,
 Mestská rada odporúča uzniesť sa na VZN
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