
 

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 6/8/2019 Dunajská Streda, 03.07.2019 

 

UZNESENIE 

zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 25. júna 2019 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

k bodu č. 27. Návrh na zmenu Zásad vydávania a používania Vernostnej karty mesta 

Dunajská Streda. (materiál č. 127/2019/6) 

Uznesenie 

č. 139/2019/6 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

s účinnosťou od 1. septembra 2019 zmenu Zásad vydávania a používania Vernostnej 

karty mesta Dunajská Streda zo dňa 22. decembra 2010 v znení neskorších zmien 

nasledovne: 

 

1. V Článku II. odsek 10 písm. b) znie: 

„b) úhrad za poskytovanie stravy v zariadeniach školského stravovania pri základných 

a materských školách sa preveruje splnenie podmienok len u jedného zo zákonných 

zástupcov dieťaťa a/alebo žiaka.“ 

 

2. V Článku V. odsek 1 písm. e), f) a g) znie: 

„e) z príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole vo 

výške určenej osobitným všeobecne záväzne nariadením mesta Dunajská Streda, 

f) z príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu 

detí pri základnej škole vo výške určenej osobitným všeobecne záväzne nariadením 

mesta Dunajská Streda, 

g) z príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času vo výške 

určenej osobitným všeobecne záväzne nariadením mesta Dunajská Streda.“  

 

3. V Článku V. ods. 1 sa za písm. g) vkladá nové písm. h), ktoré znie:  

„h) z príspevku na úhradu režijných nákladov za poskytovanie stravy v zariadeniach 

školského stravovania pri základných a materských školách vo výške určenej 

osobitným všeobecne záväzne nariadením mesta Dunajská Streda“ 

 

 



4. V Článku V. ods. 1 doterajšie písm. h) až l) sa označuje ako písm. i) až m). 

 

Hlasovanie č. 27: 

prítomní : 18 

za : 17 

proti : 0 

zdržal  sa : 0 

nehlasoval : 1 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

............................................. 

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


