
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 12/2012, ktorým sa mení  
VZN č. 7/2008 o  výške príspevku za pobyt die ťaťa v materských školách a školských 
kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleck ej škole a o čiasto čnej úhrade 

nákladov v centre vo ľného času a v školských jedál ňach v zria ďovate ľskej pôsobnosti 
Mesta Komárno v znení VZN č. 8/2008, 20/2008, 6/2009, 11/2009, 5/2010,  

8/2011 a 6/2012 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona SNR 
číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 
NR SR číslo 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a v zmysle zákona NR SR číslo 601/2003 Z.z. o životnom minime 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení: 
 

Článok 1 
 

 Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) Mesta Komárno číslo 7/2008 o  výške 
príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške 
príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného 
času  a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení VZN č. 
8/2008, 20/2008, 6/2009, 11/2009, 5/2010  a 8/2011sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1) § 2 ods. 5:  

„Na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni prispieva 
zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka mesačne príspevkom vo výške nákladov na 
nákup potravín stanoveným podľa stravnej jednotky a vekových kategórií stravníkov 
a príspevkom na úhradu režijných nákladov. 
Rozpis príspevku na nákup potravín podľa stravnej jednotky a vekových kategórií 
stravníkov je uvedený v prílohe č. 3 tohto VZN. Príspevok na úhradu režijných nákladov 
tvorí rozdiel medzi príspevkom na nákup potravín a úhradou za stravnú jednotku podľa 
prílohy č. 3 tohto VZN.“ 
 

2) § 2 ods. 6 znie: 
„Na čiastočnú úhradu nákladov diétneho stravovania v školskej jedálni a výdajnej 
školskej jedálni prispieva zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka mesačne vo výške 
nákladov na nákup potravín pre diétne stravovanie podľa stravnej jednotky a vekových 
kategórií stravníkov a príspevkom na úhradu režijných nákladov. 
Rozpis príspevku na nákup potravín podľa stravnej jednotky a vekových kategórií 
stravníkov je uvedený v prílohe č. 4 tohto VZN. Príspevok na úhradu režijných nákladov 
tvorí rozdiel medzi príspevkom na nákup potravín a úhradou za stravnú jednotku podľa 
prílohy č. 4 tohto VZN.“ 
 

3) V § 4 sa za ods. 4 vkladá ods. 5. v nasledovnom znení: 
„O znížení alebo odpustení príspevku podľa § 2 ods. 5 a 6 tohto VZN môže rozhodnúť 
zriaďovateľ na základe písomnej žiadosti a po predložení dokladu o tom, že plnoletý 
žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.“ 

 
4) V prílohe č. 1 sa riadok č. 26  mení nasledovne: 

 
26. Klub stolného tenisu 5,00 eur 

 
5) Pôvodná „Príloha č. 3“ sa nahrádza novou „Prílohou č. 3“, v nasledovnom znení: 
 
 



„Príloha č. 3. k VZN mesta Komárno č. 7/2008 
 

Stanovenie príspevku na úhradu nákladov na nákup po travín v školskej jedálni  
a výdajnej školskej jedálni v zria ďovate ľskej pôsobnosti Mesta Komárno 

 
 Limit na 

nákup 
potravín 

na 
raňajky 

Úhrada 
za 

raňajky  

Limit na 
nákup 

potravín 
na 

desiatu 

Úhrada 
za 

desiatu 

Limit na 
nákup 

potravín 
na obed 

Úhrada 
za obed  

Limit na 
nákup 

potravín 
na 

olovrant 

Úhrada 
za 

olovrant  

Limit na 
nákup 

potravín 
spolu 

Úhrada 
spolu  

Súkromné detské 
jasle 

- - - - 0,68 eur 1,45 eur - - 0,68 eur 1,45 eur 

MŠ (stravníci  
od 2 do 6 rokov) 1) - - 0,28 eur 0,28 eur 0,68 eur 0,68 eur 0,23 eur 0,23 eur 1,19 eur 1,19 eur 

MŠ (stravníci  
od 2 do 6 rokov) 2) 

- - 0,28 eur 0,50 eur 0,68 eur 1,45 eur 0,23 eur 0,45 eur 1,19 eur 2,40 eur 

ZŠ (stravníci  
od 6 do 11 rokov) 1) 0,33 eur 0,33 eur - - 1,01 eur 1,01 eur - - 1,34 eur 1,34 eur 

ZŠ (stravníci  
od 6 do 11 rokov) 2) 

- - - - 1,01 eur 1,78 eur - - 1,01 eur 1,78 eur 

ZŠ (stravníci od 11 
do 15 rokov) 1) 

0,33 eur 0,33 eur - - 1,09 eur 1,09 eur - - 1,42 eur 1,42 eur 

ZŠ (stravníci od 11 
do 15 rokov) 2) 

- - - - 1,09 eur 1,86 eur - - 1,09 eur 1,86 eur 

Zamestnanci 1)  - - - - 1,19 eur 1,30 eur - - 1,19 eur 1,30 eur 

Zamestnanci  2) - - - - 1,19 eur 1,96 eur - - 1,19 eur 1,96 eur 

Cudzí stravníci - 
dôchodcovia 

- - - - 1,19 eur 1,96 eur - - 1,19 eur 1,96 eur 

Cudzí stravníci - - - - 1,19 eur 2,50 eur - - 1,19 eur 2,50 eur 

1)   deti / žiaci a zamestnanci školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno 
2)   deti / žiaci a zamestnanci školských zariadení mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno“ 

 
Článok 2 

 
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 13. decembra 2012. 
 
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2013. 
 
  
Komárno dňa 13. decembra 2012    
 
 

MUDr. Anton Marek 
      primátor  mesta 

 
 
Vyvesené:  
Zvesené: 
 


