MESTO DUNAJSKÁ STREDA

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 6/2019 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

Mestské zastupiteľstvo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo na svojom
zasadnutí dňa 19. februára 2019.
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov
na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta dňa 1. februára 2019.
Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a na webovom
sídle mesta dňa 25. februára 2019.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 13. marca 2019.
Mesto Dunajská Streda v súlade s ustanovením §6 odsek 2 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 a zákona NR SR č.
597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov
vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 6/2019 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
I.
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 sa mení a dopĺňa
nasledovne:
1. § 6 Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie stravy v školskej jedálni
ods.2 znie:
„ 2. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín
sa určuje nasledovne:
Škola (2. pásmo)
Materská škola - celodenná strava – okrem
dieťaťa
navštevujúce
posledný ročník
materskej školy
Materská škola - celodenná strava - dieťa
navštevujúce posledný ročník materskej školy
Materská škola - poldenná strava – okrem
dieťaťa
navštevujúce
posledný ročník
materskej školy
Materská škola - poldenná strava - dieťa
navštevujúce posledný ročník materskej školy
ZŠ – I. stupeň - celodenná strava
ZŠ – I. stupeň - obed
ZŠ – II. Stupeň - obed
ZŠ – II. Stupeň - celodenná strava
Dospelí stravníci - obed

II.

Desiata
0,26 €

Obed
0,64 €

Olovrant
0,22 €

Spolu:
1,12 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,26 €

0,64 €

–––––––

0,90 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,27 €
––––––––
––––––––
0,27 €
–––––––

0,95 €
0,95 €
1,01 €
1,01 €
1,12 €

0,21 €
––––––––
––––––––
0,21 €
–––––––

1,43 €
0,95 €
1,01 €
1,49 €
1,12 €

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho
zverejnenia na úradnej tabuli mesta.

V Dunajskej Strede, 2019.02.25.
JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

