
  
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 10/2022, ktorým sa mení  
a dopĺňa VZN č. 12/2019 v znení VZN č. 5/2021 a  VZN č. 5/2022 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) § 2 ods. 1 sa mení a znie nasledovne:  
Na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materských školách prispieva zákonný 
zástupca na jedno dieťa mesačne sumou 15,00 eur. 

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

Na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materských školách cez letné prázdniny 
prispieva zákonný zástupca na jedno dieťa mesačne sumou 30,00 eur s možnosťou 
uplatnenia alikvotnej čiastky minimálne na jeden týždeň – 7,50 eur.  
V prípade uplatnenia alikvótnej čiastky na jeden týždeň príspevok sa uhrádza za každý 
začatý týždeň.  
 

(3) § 3 ods. 1 sa mení a znie nasledovne:  
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva 
zákonný zástupca  na jedného žiaka mesačne sumou 15,00 eur. 
 

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

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

Komárno.  
 
Komárno, dňa 16. 12. 2022 
 
 

Mgr. Béla Keszegh 
   primátor  mesta 



  
 

 

   Príloha č. 3 k VZN mesta Komárno č. ............. 
 

Stanovenie príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií  
v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno 

 

Finančné pásmo MŠVVaŠ SR  
s účinnosťou od 01. 01. 2023  

2. finančné pásmo – A 
 

Limit na 
nákup 

potravín 
na desiatu  

Limit na 
nákup 

potravín 
na obed 

Limit na 
nákup 

potravín 
na 

olovrant 

Limit na 
nákup 

potravín 
spolu 

Úhrada režijných 
nákladov 3) 

Úhrada spolu 4) 

MŠ (stravníci od 2 do 6 rokov) 1) 0,45 eur 1,10 eur 0,35 eur 1,90 eur 0,30 eur 2,20 eur 

MŠ (stravníci od 2 do 6 rokov) 2) 0,45 eur 1,10 eur  0,35 eur 1,90 eur 1,70 eur  3,60 eur 

ZŠ (stravníci od 6 do 11 rokov) 1)  1,50 eur  1,50 eur 0,30 eur 1,80 eur 

ZŠ (stravníci od 6 do 11 rokov) 2)  1,50 eur  1,50 eur 1,70 eur 3,20 eur 

ZŠ (stravníci od 11 do 15 rokov) 1)  1,70 eur  1,70 eur 0,30 eur 2,00 eur 

ZŠ (stravníci od 11 do 15 rokov) 2)  1,70 eur  1,70 eur 1,70 eur 3,40 eur 

SŠ (stravníci od 15 do 19 rokov) 1)  1,90 eur  1,90 eur 0,30 eur 2,20 eur 

SŠ (stravníci od 15 do 19 rokov) 2)  1,90 eur  1,90 eur 1,70 eur 3, 60 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)  
3) deti, žiaci škôl a školských zariadení označení v bode 1) uhrádzajú režijné náklady čiastočne; deti, žiaci škôl a školských zariadení označení v bode 2) 
a cudzí stravníci uhrádzajú skutočné režijné náklady  
4) 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. ....... 

 
Stanovenie príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov pre diétne 

stravovanie, stravovanie športovcov, celoročné stravovanie a stravovanie zamestnancov školy, školských zariadení a iných fyzických 
osôb v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno 

 

Finančné pásmo MŠVVaŠ SR  
s účinnosťou od 01. 01. 2023  

2. finančné pásmo – B 
 

Limit na 
nákup 

potravín 
na desiatu  

Limit na 
nákup 

potravín 
na obed 

Limit na 
nákup 

potravín 
na 

olovrant 

Limit na 
nákup 

potravín 
spolu 

Úhrada režijných 
nákladov 3) Úhrada spolu 4) 

MŠ (stravníci od 2 do 6 rokov) 1) 0,55 eur 1,30 eur 0,45 eur 2,30 eur 0,30 eur 2,60 eur 

MŠ (stravníci od 2 do 6 rokov) 2) 0,55 eur 1,30 eur 0,45 eur 2,30 eur 1,70 eur 4,00 eur  

ZŠ (stravníci od 6 do 11 rokov) 1)  1,80 eur  1,80 eur 0,30 eur 2,10 eur 

ZŠ (stravníci od 6 do 11 rokov) 2)  1,80 eur  1,80 eur 1,70 eur 3,50 eur  

ZŠ (stravníci od 11 do 15 rokov) 1)  2,00 eur  2,00 eur 0,30 eur 2,30 eur 

ZŠ (stravníci od 11 do 15 rokov) 2)  2,00 eur  2,00 eur 1,70 eur 3,70 eur 

SŠ (stravníci od 15 do 19 rokov) 1)  2,20 eur  2,20 eur 0,30 eur 2,50 eur 

SŠ (stravníci od 15 do 19 rokov) 2)  2,20 eur  2,20 eur 1,70 eur 3,90 eur  

Cudzí stravníci  (dôchodcovia)  2,20 eur  2,20 eur 0,50 eur 2,70 eur 

Cudzí stravníci  (zamestnanci škôl)  2,20 eur  2,20 eur 1,70 eur 3,90 eur 

Cudzí stravníci  (iné fyzické osoby - dospelí)  2,20 eur  2,20 eur 1,70 eur 3,90 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)  
3) deti, žiaci škôl a školských zariadení označení v bode 1) a cudzí stravníci – dôchodcovia uhrádzajú režijné náklady čiastočne; deti, žiaci škôl a školských 
zariadení označení v bode 2) a cudzí stravníci uhrádzajú režijné náklady v plnej výške 
4) zo sumy sa odráta výška Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa u tých, ktorí na to majú nárok 



 

 

 


