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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 7/2019, ktorým sa mení  
a dopĺňa VZN č. 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, 5/2011, 8/2011, 6/2012, 12/2012, 4/2013, 5/2014, 15/2015 
a 1/2019  

 
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 v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona NR SR číslo 601/2003 Z. 
z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a zákona NR SR č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa uznieslo na 
tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 
Článok 1 

 
1. § 2 ods. 5 sa mení a znie nasledovne:  
   „(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. Výška Dotácie na podporu výchovy 
k stravovacím návykom dieťaťa, stanovené osobitným predpisom 1a) bude odrátané 
z tejto sumy. 
Rozpis príspevku podľa stravnej jednotky a vekových kategórií stravníkov je uvedený 
v prílohe č. 3 tohto VZN.“ 

 
 
2. § 2 ods. 6  sa mení a znie nasledovne:  
    „ (6) 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. Výška 
Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, stanovené osobitným 
predpisom 1a) bude odrátané z tejto sumy. 
Rozpis príspevku podľa stravnej jednotky a vekových kategórií stravníkov je uvedený 
v prílohe č. 4 tohto VZN.“  

 
 

3. Príloha č. 3 k VZN mesta Komárno č. 7/2008 sa nahrádza novou Prílohou č. 3.  
 
 
4. Príloha č. 4 k VZN mesta Komárno č. 7/2008 sa nahrádza novou Prílohou č. 4. 
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Článok 2 
 

(1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený pred rokovaním Mestského 
zastupiteľstva v Komárne v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov.  

 
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

dňa 27. júna 2019. 
 
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda účinnosť dňom 01. 09. 2019. 
 
 
 
 
Komárno, dňa 28.6.2019 
 
 
 
 

Mgr. Béla Keszegh 
   primátor  mesta 

 
 


