
 
 

 

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 5/2022, ktorým sa mení  

a dopĺňa VZN č. 12/2019 v znení VZN č. 5/2021 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) § 6 ods. 1 sa mení a znie nasledovne:  
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 čiastočným príspevkom na úhradu režijných nákladov. Výška nákladov na nákup 
potravín podľa vekových kategórií stravníkov je v súlade s 3. finančným pásmom 
vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
Rozpis príspevku podľa stravnej jednotky a vekových kategórií stravníkov je uvedený 
v prílohe č. 3 tohto VZN. 
Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na úhradu nákladov v školskej 
jedálni sa zníži o výšku poskytnutej Dotácie na podporu výchovy k stravovacím 
návykom dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu1, ak sa dieťa zúčastnilo 
výchovno-vzdelávacej činnosti a odobralo stravu.  

 
(2) § 6 ods. 2 sa mení a znie nasledovne:  

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 čiastočným príspevkom na úhradu režijných nákladov. Výška 
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je v súlade s 3. 
finančným pásmom vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
Rozpis príspevku podľa stravnej jednotky a vekových kategórií stravníkov je uvedený 
v prílohe č. 4 tohto VZN.  
Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na úhradu nákladov v školskej 
jedálni sa zníži o výšku poskytnutej Dotácie na podporu výchovy k stravovacím 
návykom dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu2, ak sa dieťa zúčastnilo 
výchovno-vzdelávacej činnosti a odobralo stravu.  

 
 
 
 

                                                             

1 §4 Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov 
2 §4 Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov 



 
 

 

(3) § 6 ods. 8 sa mení a znie nasledovne: 
Zamestnanci škôl a školských zariadení majú výšku príspevku na nákup potravín 
určenú  v kategórii  pre stravníkov od 15 do 19 rokov v súlade s 3. finančným pásmom 
vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.  
Zamestnanci škôl a školských zariadení  uhrádzajú za jedno jedlo  náklady na nákup 
potravín, podľa prílohy č. 3, resp. prílohy č. 4 tohto VZN aj réžiu vo výške skutočných 
nákladov potrebných na prípravu jedného jedla, pritom ich zamestnávateľ dodrží 
ustanovenia osobitných predpisov3. 

 
(4) § 6 ods. 8 sa mení a znie nasledovne: 

Cudzí stravníci školských zariadení – súkromných detských jaslí majú výšku príspevku  
na nákup potravín určenú v kategórii  pre stravníkov od 2 do 5 rokov v súlade s 3. 
finančným pásmom vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.  
Uhrádzajú za jedno jedlo  náklady na nákup potravín, podľa prílohy č. 3, resp. prílohy 
č. 4 tohto VZN aj réžiu vo výške skutočných nákladov potrebných na prípravu jedného 
jedla. 

 
(5) Príloha č. 1 k VZN mesta Komárno č. 12/2019 sa nahrádza novou Prílohou č. 1.  
 
(6) Príloha č. 3 k VZN mesta Komárno č. 12/2019 sa nahrádza novou Prílohou č. 3.  
 
(7) Príloha č. 4 k VZN mesta Komárno č. 12/2019 sa nahrádza novou Prílohou č. 4.  
 
(8) Príloha č. 5 k VZN mesta Komárno č. 12/2019 sa nahrádza novou Prílohou č. 5.  
 
 

 
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 16. júna 2022. 
 
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyhlásenia na úradnej tabuli mesta 

Komárno.  
 
 
Komárno, dňa 17. 06. 2022 
 
 

Mgr. Béla Keszegh 
   primátor  mesta 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             

4 §152 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 



 
 

 

Príloha č. 1 k VZN mesta Komárno č. 12/2019 v znení VZN 5/2022 
 

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 € 

1. SLOVENČINA HROU  konverzácie v slovenskom jazyku pre žiakov ZŠ  4,00 

2. KONVERZÁCIE V SLOVENSKOM JAZYKU – určené žiakom SŠ  5,00 

3. TVORIVÁČIK – torivé dielne pre deti predškolského veku    5,00 

4. TANEČNÝ KRÚŽOK – tanečno-pohybová príprava pre predškolákov             4,00 

5. DROBČEK – herňa pre mamičky s deťmi        5,00 

6. MONTESSORI – montessori herňa pre mamičky s deťmi   5,00 

7. Tvorivá dramatika          4,00 

8. GymBabaMama                                                                                              4,00 

9. GymMama                                                                                                       4,00 

10. KUCKÓ, baba mama klub  5,00 

11. 11.Výtvarný  pre ZŠ – Képzőművészeti kör AI részére             4,00 

12. LEGOmánia – technické vzdelávanie s tvorivými stavebnicami     4,00 

13. ZENEBONA – hudobný program pre deti                                                           5,00 

14. OVITORNA – pohybové hry pre deti                                                                   4,00 

15. Aerobik   ZŠ                                                                                                           4,00 

16. Aerobik    SŠ                                                                                                          5,00 

17. Kondičné cvičenie                                                                                                  5,00 

18. Plavecká príprava pre deti                                           10,00 

19. ART FANTASY                                                                                                     3,00 

20. VÝTVARNÝ ATELIÉR                                                                                         4,00 

21. Tanečno-pohybový krúžok                                                                                       3,00 

22. MAŽORETKY BONBÓNIK   4,00 

23. BÁBKOVÝ krúžok MESEBŐRÖND   3,00 

24. DRAMATICKÝ krúžok  PAJTÁS                      3,00 

25. GOMBOLYAG – Návrhár kostýmov    3,00 

26. VEDÁTOR – KIS TUDÓS   3,00 

27. ARTFOTO – fotografický krúžok  3,00 

28. LITTLE ENGLISH – anglická príprava predškolákov   5,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Kluby  

    p. č. názov klubu 
výška mesačného 

poplatku € 

29. 
Klub moderných spoločenských hier – spontánna činnosť a vlastné 
projekty členov záujmových útvarov, na ktorých sa zúčastňujú aj deti a 
iné osoby, ktoré nenavštevujú centrum 

0,00 

30. Kajak 0,00 

31. 
Klub SOS pre deti a mládež - pre deti a mládež so sociálne 
znevýhodneného prostredia , mentálne a zdravotne postihnutá mládež 

0,00 

32. 
Klub mládeže - rozhovory, diskusie, prednášky, poradenstvo pre 
riešenie osobných problémov , voľnočasové aktivity 

0,00 

 
 
Kluby  pre dospelých 

    p. č. názov klubu 
výška mesačného 

poplatku € 

33. Klub Stolného tenisu                                5,00 

34. Modelársky klub 7,00 

 
 
Prázdninová činnosť CVČ: 

    p. č. názov činnosti 
výška 

jednorázového 
poplatku € 

35. Prímestský tábor pre členov ZÚ CVČ 5,00 

36. Prímestský tábor pre nečlenov ZÚ CVČ  10,00 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
   Príloha č. 3 k VZN mesta Komárno č. 12/2019 v znení VZN 5/2022 

 
Stanovenie príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni  

a výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno 
 

3. finančné pásmo MŠVVaŠ SR platnosť 
od 01. 09. 2019   

Limit na 
nákup 

potravín 
na desiatu  

Limit na 
nákup 

potravín 
na obed 

Limit na 
nákup 

potravín 
na 

olovrant 

Limit na 
nákup 

potravín 
spolu 

Čiastočná úhrada 
režijných nákladov 

Úhrada spolu* 

MŠ (stravníci od 2 do 6 rokov) 1) 0,38 eur 0,90 eur 0,26 eur 1,54 eur 0,20 eur 1,74 eur 

MŠ (stravníci od 2 do 6 rokov) 2) 0,38 eur 0,90 eur  0,26 eur 1,54 eur 1,41 eur 2,95 eur 

ZŠ (stravníci od 6 do 11 rokov) 1)  1,21 eur  1,21 eur 0,20 eur 1,41 eur 

ZŠ (stravníci od 6 do 11 rokov) 2)  1,21 eur  1,21 eur 0,97 eur 2,18 eur 

ZŠ (stravníci od 11 do 15 rokov) 1)  1,30 eur  1,30 eur 0,20 eur 1,50 eur 

ZŠ (stravníci od 11 do 15 rokov) 2)  1,30 eur  1,30 eur 0,97 eur 2,27 eur 

SŠ (stravníci od 15 do 19 rokov) 1)  1,41 eur  1,41 eur 0,20 eur 1,61 eur 

SŠ (stravníci od 15 do 19 rokov) 2)  1,41 eur  1,41 eur 0,97 eur 2,38 eur 

Cudzí stravníci (dôchodcovia)  1,41 eur  1,41 eur 0,39 eur 1,80 eur 

Cudzí stravníci  1,41 eur  1,41 eur 1,47 eur 2,88 eur 

 
1) deti, žiaci škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno, Okresného úradu v sídle kraja a cirkevných zriaďovateľov  
2) deti, žiaci škôl a školských zariadení iných zriaďovateľov ako v bode 1) 
* zo sumy sa odráta výška Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa u tých, ktorí na to majú nárok 
 



 

 

  
Príloha č. 4. k VZN mesta Komárno č. 12/2019 v znení VZN 5/2022 

 
Stanovenie príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín pre diétne stravovanie v školských jedálňach  

a výdajných školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno 
 

3. finančné pásmo MŠVVaŠ SR platnosť 
od 01. 09. 2019   

Limit na 
nákup 

potravín 
na desiatu  

Limit na 
nákup 

potravín 
na obed 

Limit na 
nákup 

potravín 
na 

olovrant 

Limit na 
nákup 

potravín 
spolu 

Čiastočná úhrada 
režijných nákladov 

Úhrada spolu* 

MŠ (stravníci od 2 do 6 rokov) 1) a 2) 0,46 eur 1,08 eur 0,31 eur 1,85 eur 0,20 eur 2,05 eur 

ZŠ (stravníci od 6 do 11 rokov) 1) a 2)  1,46 eur   0,20 eur 1,66 eur 

ZŠ (stravníci od 11 do 15 rokov) 1) a 2)  1,56 eur   0,20 eur 1,76 eur 

SŠ (stravníci od 15 do 19 rokov) 1) a 2)  1,69 eur   0,20 eur 1,89 eur 

Cudzí stravníci  (dôchodcovia)  1,69 eur   0,11 eur 1,80 eur 

Cudzí stravníci    1,69 eur   0,20 eur 1,89 eur 
 
1) deti, žiaci škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno, Okresného úradu v sídle kraja a cirkevných zriaďovateľov  
2) deti, žiaci škôl a školských zariadení iných zriaďovateľov ako v bode 1) 
* zo sumy sa odráta výška Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa u tých, ktorí na to majú nárok 
 

 



 

 

Príloha č. 5. k VZN mesta Komárno č. 12/2019 v znení VZN 5/2022 
 

ZÁPISNÝ LÍSTOK – VZOR 
Prihláška na stravovanie/osobitný spôsob stravovania*  

 
Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie a súhlasím so stanovenými podmienkami 
školskej jedálne: .................................................., 945 01 Komárno; odo dňa ................... 
na školský rok ................................... 

 
Meno a priezvisko dieťaťa: ............................................................................ 

Kontaktná emailová adresa: ........................................................................... 

Meno a priezvisko matky ............................................................................ 
(zákonného zástupcu) 
Číslo telefónu:  ............................................................................ 
 
Meno a priezvisko otca  ............................................................................. 
(zákonného zástupcu) 
Číslo telefónu: ............................................................................. 
 
Číslo účtu (vrátane IBAN)  ............................................................................. 
rodiča (zákonného zástupcu)  
 
Dieťa je prijaté na stravu, ak spĺňa dole uvedené podmienky: 
1. VZN mesta Komárno určuje v súlade s § 140 ods. 10 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §6 ods. 15 zákona č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení 
neskorších zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 3. finančného pásma na nákup 
potravín podľa vekových kategórií stravníkov a režijné náklady na stravu. Zo sumy sa odráta 
výška Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa u tých, ktorí na to majú 
nárok. 

2. V zmysle zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, ak dieťa má nárok na 
dotáciu na stravovanie poplatok za stravovanie je znížený o sumu 1,30 eur iba v prípade, ak 
sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu a odobralo stravu. 

3. Jednorazový príspevok na stravovanie vo výške 24eur sa uhrádza vopred pred nástupom 
dieťaťa na stravovanie. Rodič/zákonný zástupca berie na vedomie, že v prípade neúčasti 
svojho dieťaťa na výchovno-vzdelávacej činnosť je povinný odhlásiť svoje dieťa zo stravy,  
v opačnom prípade mu bude cena obeda v plnej výške odpočítaná zo zálohy. 

4. Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,30 eur na výchovu k stravovacím návykom 
dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bude 
jednorazový príspevok na stravovanie suma 24 eur vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa 
v plnej výške, prípadne znížená o sumu za neodhlásenú stravu.  

5. Preplatky budú vrátené ku dňu 30. júna kalendárneho roka a budú preukázané na účet 
zákonného zástupcu do 31. júla kalendárneho roka. 

Odhlásiť zo stravy je potrebné deň vopred najneskôr do 13,00 hod. V ranných hodinách nie 
je možné odhlásiť stravu na daný deň. Prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu 
odobrať do obedára v čase od 11,30 – 12,30 hod., avšak v tomto prípade stravník uhrádza plnú 
sumu stravy. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole 
je potrebné zo stravovania odhlásiť. 
*nehodiace sa preškrtnúť 



 

 

Možnosti odhlasovania: 
• Cez internetovú aplikáciu ....................................... 
• E-mail: ....................................... 
• Osobne v kancelárii školskej jedálni 
• Telefonicky na tel. čísle ....................................... 
 

Rodič si je vedomý, že včas neodovzdaný zápisný lístok, nezaplatená zálohy a  prípadné 
podlžnosti voči školskému stravovaniu dieťa nebude prijaté na stravu. 
Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 
Svojim podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené podmienky 
stravovania.  
 
Komárno dňa ...................................                              
 
podpis zákonného zástupcu ..................................................... 
                                                      
podpis zákonného zástupcu ..................................................... 
 
 
 
 

Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa (dotknutej osoby)  
so spracúvaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
Menovaná: ........................................................................... (ďalej len zákonný zástupca)  

 
Menovaný: ........................................................................... (ďalej len zákonný zástupca)  

 

Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi informačného systému školskej jedálne 
so spracovaním osobných údajov dieťaťa, ktorého som zákonným zástupcom, 
a to v informačnom systéme „Stravné“, pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: meno 
a priezvisko stravníka, meno a priezvisko, telefonický  kontakt a číslo účtu zákonného zástupcu  
žiaka. Som  si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. 

Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené 
podmienky organizácie režimu a podmienky stravovania. 

 
v Komárne dňa .......................................... 
 
 
podpis prevádzkovateľa ............................................................                
 
podpis zákonného zástupcu ..................................................... 
 
podpis zákonného zástupcu ..................................................... 


