
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 11/2009,  
ktorým sa mení a dop ĺňa  VZN č. 7/2008 o  výške príspevku za pobyt die ťaťa 

v materských školách a školských kluboch detí, o vý ške príspevku v Základnej 
umeleckej škole a o čiasto čnej úhrade nákladov v centre vo ľného času  a v školských 

jedálňach v zria ďovate ľskej pôsobnosti Mesta Komárno  
v znení VZN č. 8/2008, 20/2008 a 6/2009 

 
 

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 7/2006 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 a 20/2009 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 
1. V § 2 ods. 1 znie: 

„(1) Na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materských školách prispieva 
zákonný zástupca na jedno dieťa mesačne sumou 10,00 eur.“ 
 

2. V § 2 ods. 2 znie: 
„(2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva 
zákonný zástupca  na jedného žiaka mesačne sumou 10,00 eur.“ 
 

3. V § 2 ods. 3 znie: 
„(3) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva 
zákonný zástupca žiaka mesačne sumou do 7,00 eur 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. Pôvodná „Príloha č. 1“ sa nahradzuje novou „Prílohou č.1“, ktorá tvorí prílohu tohto VZN.  
 
5. V § 2 ods. 4 znie: 

 „(4) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole 
prispieva: 
a) zákonný zástupca  žiaka mesačne sumou od 3,40 eur do 7,00 eur podľa náročnosti 

a charakteru jednotlivých odborov školy.  
b) dospelá osoba mesačne sumou od 10,00 eur do 14,00 eur 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.“ 

 
6. Pôvodná „Príloha č. 2“ sa nahradzuje novou „Prílohou č.2“, ktorá tvorí prílohu tohto VZN.  
 

 
 



 
Článok 2 

 
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 3. septembra 2009.  
 
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. októbra  2009. 
 
 
Komárno dňa 3. septembra 2009 
 
 
 
 

MUDr. Tibor Bastrnák 
      primátor  mesta 

 
 
 
Vyvesené:  
Zvesené: 
 


