Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 5/2021, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 12/2019 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 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) Príloha č. 1 k VZN mesta Komárno č. 12/2019 sa nahrádza novou Prílohou č. 1.
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
23. septembra 2021.
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyhlásenia na úradnej tabuli mesta
Komárno.
Komárno, dňa 24. 09. 2021
Mgr. Béla Keszegh v. r.
primátor mesta

Vyvesené: 29. 09. 2021

Príloha č. 1 k VZN mesta Komárno č. 5/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2019

Stanovenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
Centra voľného času, Nám. gen. Klapku 7, Komárno
Záujmové útvary
p. č.

názov záujmového útvaru

výška mesačného
poplatku €
4,00

1.

MAGYAR NYELV vidáman

2.

SLOVENČINA HROU konverzácie v slovenskom jazyku pre žiakov ZŠ

5,00

3.

KONVERZÁCIE V SLOVENSKOM JAZYKU – určené žiakom SŠ

5,00

4.

TVORIVÁČIK – tvorivé dielne pre deti predškolského veku

4,00

5.

TANCULIENKA – tanečno-pohybová príprava pre predškolákov

4,00

6.

DROBČEK – herňa pre mamičky s deťmi

4,00

7.

MONTESSORI – montessori herňa pre mamičky s deťmi

4,00

8.

Tvorivá dramatika

3,00

9.

GymBabaMama

4,00

10. GymMama

4,00

11. KUCKÓ, baba mama klub

3,00

12. Výtvarný krúžok pre ZŠ – Képzőművészeti kör AI részére

3,00

13. LEGOmánia – technické vzdelávanie s tvorivými stavebnicami

3,00

14. ZENEBONA – hudobný program pre deti

3,00

15. OVITORNA – pohybové hry pre deti

3,00

16. POHYBÁČIK

5,00

17. Aerobik pre deti ZŠ

4,00

18. Aerobik pre ŠŠ

5,00

19. Kondičné cvičenie

5,00

20. Plavecká príprava pre deti

5,00

21. ART FANTASY

3,00

22. VÝTVARNÝ ATELIÉR

3,00

23. Tanečno-pohybový krúžok

3,00

24. LÉPEGETŐ – szenzomotoros fejlesztés ovisoknak

3,00

25. MAŽORETKY * BONBÓNIK

3,00

26. BÁBKOVÝ krúžok * MESEBŐRÖND

3,00

27. DRAMATICKÝ krúžok * PAJTÁS

3,00

28. GOMBOLYAG * Návrhár kostýmov

3,00

29. VEDÁTOR – KIS TUDÓS

3,00

30. ARTFOTO – fotografický krúžok

3,00

31. * KRESBA * MAĽBA * GRAFIKA

3,00

32. FANTASY ART – netradičné techniky

3,00

33. TANEČNÝ krúžok

3,00

Kluby
p. č.

názov klubu

Klub moderných spoločenských hier – spontánna činnosť a vlastné
34. projekty členov záujmových útvarov, na ktorých sa zúčastňujú aj deti a
iné osoby, ktoré nenavštevujú centrum
35. Kajak
Klub SOS pre deti a mládež - pre deti a mládež so sociálne
36.
znevýhodneného prostredia , mentálne a zdravotne postihnutá mládež
Klub mládeže - rozhovory, diskusie, prednášky, poradenstvo pre
37.
riešenie osobných problémov , voľnočasové aktivity

výška mesačného
poplatku €
0,00
0,00
0,00
0,00

Kluby pre dospelých
p. č.

názov klubu

38. Klub Stolného tenisu

výška mesačného
poplatku €
5,00

39. Klub JÓGA

5,00

40. Modelársky klub

7,00

41. SZÍN-MŰ-HELY – színjátszó Klub

5,00

Prázdninová činnosť CVČ:
p. č.

názov činnosti

42. Prímestský tábor pre členov ZÚ CVČ
43. Prímestský tábor pre nečlenov ZÚ CVČ

výška
jednorázového
poplatku €
5,00
10,00

