
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo 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

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:

§ 1
Úvodné ustanovenia

Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje výšku a podmienky 
úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu: 
a) na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole,
b) na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školských klubov detí,
c) na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času,
d) na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole,
e) na  čiastočnú  úhradu  nákladov  spojených  so  stravovaním  v školských  jedálňach  a 

výdajných školských jedálňach,
      ktorých zriaďovateľom je Mesto Komárno (ďalej len „mesto alebo „zriaďovateľ“).

§ 2
Výška mesačných príspevkov

1) Na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materských školách prispieva zákonný 
zástupca na jedno dieťa mesačne sumou 200,- Sk (6,63 €).

2) Na čiastočnú  úhradu nákladov  spojených s  činnosťou  školského  klubu detí  prispieva 
zákonný zástupca  na jedného žiaka mesačne sumou 250,- Sk (8,29 €).

3) Na  čiastočnú  úhradu  nákladov  spojených  s činnosťou  centra  voľného  času  prispieva 
zákonný zástupca žiaka mesačne sumou od 50,- Sk (1,65 €) do 200,- Sk (6,63 €) podľa 
náročnosti a charakteru jednotlivých krúžkov a vzdelávacích aktivít.
Rozpis  krúžkov  a vzdelávacích  aktivít  s výškou  príspevku  zákonného  zástupcu  resp. 
dospelej osoby je uvedený v prílohe č. 1 tohto VZN.

4) Na  čiastočnú  úhradu  nákladov  spojených  so štúdiom  v základnej  umeleckej  škole 
prispieva:
a) zákonný zástupca  žiaka mesačne sumou od 100,- Sk (3,31 €) do 200,- Sk (6,63 €) 

podľa náročnosti a charakteru jednotlivých odborov školy. 
b) dospelá osoba mesačne sumou od 300,- Sk (9,95 €) do 400,- Sk (13,27 €) podľa 

náročnosti a charakteru jednotlivých odborov školy. 
Rozpis  odborov  s výškou  príspevku  zákonného  zástupcu  resp.  dospelej  osoby  je 
uvedený v prílohe č. 2 tohto VZN.



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 stanovenou  podľa  stravnej  jednotky  a vekových kategórií  stravníkov.  Rozpis 
príspevku podľa stravnej jednotky a vekových kategórií stravníkov je uvedený v prílohe č. 
3 tohto VZN.

§ 3
Spôsob úhrady príspevku

1) Rozhodnutie o výške príspevku vydáva riaditeľ školského zariadenia alebo riaditeľ školy. 
Rozhodnutie musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä:
a) identifikačné údaje dieťaťa (žiaka) a zákonného zástupcu,
b) poskytovaný príspevok,
c) výšku  príspevku  určenej  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  školy  alebo  školského 

zariadenia,
d) spôsob úhrady.

2) Príspevok stanovený v § 2 ods. 1 až 5 tohto VZN sa uhrádza mesačne, vždy vopred do 
10. dňa v kalendárnom mesiaci bezhotovostným prevodom na účet mesta.

§ 4
Oslobodenie a zníženie príspevku

1) Príspevok v materskej škole stanovený v § 2 ods. 1 tohto VZN sa neuhrádza za dieťaťa, 
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu1.

2) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, 
1. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych  dní  z dôvodu  choroby  alebo  rodinných  dôvodov  preukázateľným 
spôsobom,

2. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená 
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; 
v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

3) O znížení  alebo  odpustení  príspevku  podľa  §  2  ods.  2  tohto  VZN  môže  rozhodnúť 
zriaďovateľ  na základe písomnej  žiadosti  a po predložení  dokladu o tom,  že zákonný 
zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

4) O znížení alebo odpustení príspevku podľa § 2 ods. 3 a 4 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. 

§ 5
1  § 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení  niektorých 

zákonov



Záverečné ustanovenia

(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 12. septembra 2008.   

(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 28. septembra 2008.

MUDr. Tibor Bastrnák
       primátor mesta 

Vyvesené: 

Zvesené:

Príloha č. 1 k VZN mesta Komárno č. 7/2008



Stanovenie mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených 
s činnosťou Centra voľného času, Ul. rozmarínová 2 Komárno

Výška mesačného 
príspevku

1. Krúžok plávania pre deti MŠ a žiakov ZŠ 150,- Sk
4,97 €

2. Bábkarský krúžok 50,- Sk
1,65 €

3. Klub tvorivej mládeže 50,- Sk
1,65 €

4. Moderné alternatívne divadielko 50,- Sk
1,65 €

5. EURO-mediálne centrum mladých 50,- Sk
1,65 €

6. Atletický krúžok a športové hry 50,- Sk
1,65 €

7. Modelársky krúžok 150,- Sk
4,97 €

8. Klub modelárov 200,- Sk
6,63 €

9. Škola tanca pre deti MŠ a žiakov ZŠ 100,- Sk
3,31 €

10. Klub tanečníkov 150,- Sk
4,97 €

11. Krúžok break 150,- Sk
4,97 €

12. Krúžok kung-fu 150,- Sk
4,97 €

13. Krúžok konverzácie slovenského jazyka pre žiakov 1. – 4. roč. ZŠ 100,- Sk
3,31 €

14. Krúžok konverzácie slovenského jazyka pre žiakov 5. – 9. roč. ZŠ 100,- Sk
3,31 €

15. Klub M žiakov ZŠ a študentov SŠ 100,- Sk
3,31 €

16. Tvorivý výtvarný svet 150,- Sk
4,97 €

17. Spoločenské spektrum 150,- Sk
9,97 €

18. Športový krúžok – základy futbalu 50,- Sk
1,65 €

19. Športový krúžok – základy volejbalu 50,- Sk
1,65 €

20. Šachový krúžok žiakov ZŠ a študentov SŠ 100,- Sk
3,31 €

Konverzný kurz:   1 € = 30,1260 Sk

Príloha č. 2 k VZN mesta Komárno č. 7/2008



Stanovenie mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených 
so štúdiom v základnej umeleckej škole 

Rozpis odborov základnej umeleckej školy Výška mesačného 
príspevku

Hudobný odbor, individuálne vyučovanie

1. I. a II. stupeň základného štúdia 200,- Sk
6,63 €

2. Štúdium pre dospelých (poslucháči SŠ a VŠ bez vlastného zárobku) 200,- Sk
6,63 €

3. Štúdium pre dospelých (pre zárobkovo činného študenta) 400,- Sk
13,27 €

Hudobný odbor, skupinové vyučovanie

4. I. a II. stupeň štúdia 150,- Sk
4,97 €

5. Štúdium pre dospelých (poslucháči SŠ a VŠ bez vlastného zárobku) 150,- Sk
4,98 €

6. Štúdium pre dospelých (pre zárobkovo činného študenta) 300,- Sk
9,95 €

Tanečný odbor
7. Prípravné štúdium 100,- Sk

3,32 €

8. Základné štúdium 150,- Sk
4,97 €

Výtvarný odbor
9. Prípravné štúdium 150,- Sk

4,97 €

10. Základné štúdium (žiaci ZŠ, poslucháči SŠ a VŠ bez vlastného 
zárobku)

150,- Sk
4,97 €

11. Základné štúdium (pre zárobkovo činného študenta) 300,- Sk
9,95 €

Konverzný kurz:   1 € = 30,1260 Sk



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

Stanovenie príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni 
a výdajnej školskej jedálni

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno

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

olovrant

MŠ (stravníci od 2 do 6 
rokov)

8 Sk
0,27 €

8 Sk
0,27 €

20 Sk
0,66 €

20 Sk
0,66 €

6 Sk
0,20 € 0,20 €

ZŠ (stravníci od 6 do 11 
rokov) - - 29 Sk

0,96 €
29 Sk
0,96 € -

ZŠ (stravníci od 11 do 15 
rokov) - - 31 Sk

1,03 €
31 Sk
1,03 € -

Vlastní zamestnanci - - 32 Sk
1,06 €

32 Sk
1,06 € -

Cudzí stravníci - - 32 Sk
1,06 €

55 Sk
1,83 € -

Konverzný kurz:   1 € = 30,1260 Sk


