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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kolárovo
č. 1/2017,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka základnej umeleckej školy, na poslucháča jazykovej školy, na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo na rok 2017

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN)

Prerokované v MsZ a prijaté dňa:

13.03.2017

Prijaté VZN bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta:

21.03.2017

VZN je účinné od:

05.04.2017

Árpád Horváth
Primátor mesta

Podľa §6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Mesto Kolárovo
zverejňuje

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Kolárovo
č. 1/2017
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka základnej umeleckej školy, na poslucháča jazykovej školy, na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo na rok 2017

o ktorom rokovalo Mestské zastupiteľstvo v Kolárove dňa 13.3.2017
V Kolárove dňa 21.03. 2017
Adresa:
Mestský úrad Kolárovo
Kostolné nám. 1
94603 Kolárovo
email: skolske@kolarovo.sk

Mesto Kolárovo v súlade s ustanovením §6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §6 ods.12 písm. c) Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, vydáva toto:

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kolárovo
č.1/2017
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, na poslucháča jazykovej školy, na dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo na rok 2017
Článok 1
Premet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kolárovo (ďalej len VZN) číslo 9/2016 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na poslucháča jazykovej školy, na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo na rok 2017 sa mení
a dopĺňa takto:
1. Príloha č. 1 sa vypúšťa a nahradí sa novou prílohou č. 1
2. Príloha č. 2 sa vypúšťa a nahradí sa novou prílohou č. 2
Článok 2
Záverečné ustanovenie
1. Toto VZN prijalo Mestské zastupiteľstvo Mesta Kolárovo dňa 13.03.2017 na svojom
zasadnutí pod číslom 604/2017.
2. Toto VZN nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť pätnástym dňom od jeho
vyhlásenia vyvesením na úradnej tabuli Mesta Kolárovo, tj.5.4.2017
V Kolárove, dňa 21.3.2017

Árpád Horváth
primátor mesta

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:

24.02.2017

Návrh VZN bol zverejnený na internetovej stránke mesta dňa:

24.02.2017

Prijaté VZN bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta:

21.03.2017

Toto VZN je účinné od:

05.04.2017

Príloha č. 1
Dotácia na rok 2017 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na poslucháča
jazykovej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kolárovo podľa §3 ods.1) tohto VZN.

Kategória škôl a školských zariadení

Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10, Kolárovo (od
troch rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku) -spolu za ZUŠ

Dotácia v € na 1
dieťa, žiaka,
poslucháča,
stravníka

757,77

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16,
Kolárovo – zapísané dieťa

1940,28

Materská škola, Lesná 10, Kolárovo – zapísané dieťa

1940,28

Školský klub detí, V.Palkovicha 3, Kolárovo ako súčasť Základnej školy Františka
Rákocziho II. s vyučovacím jazykom maďarským -II.Rákóczi Ferenc Alapiskola,
V.Palkovicha 3, Kolárovo
Školský klub detí, Školská 6, Kolárovo ako súčasť Základnej školy Mateja Korvína
s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
Školský klub detí, Rábska 14, Kolárovo ako súčasť Základnej školy Jána Amosa
Komenského, Rábska 14, Kolárovo

126,20
na 1 žiaka základnej školy

126,20
na 1 žiaka základnej školy

126,20
na 1 žiaka základnej školy

Centrum voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo pre prijaté dieťa
s trvalým pobytom v Kolárove do dovŕšenia 15 rokov veku

216,67

Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo
- pre potencionálneho stravníka - dieťa zapísané do materskej školy
- pre potencionálneho stravníka- žiak základnej školy

177,46
141,97

Školská jedáleň, Rábska 14, Kolárovo –pre potencionálneho stravníka – žiak základnej
školy

141,97

Školská jedáleň, Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy
s výchovným jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo – pre
potencionálneho stravníka- dieťa zapísané do materskej školy bez elokovaných tried

212,96

Výdajná školská jedáleň, Lesná 8, Kolárovo, ako súčasť Materskej školy
s výchovným jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo – pre
potencionálneho stravníka elokovanej triedy- dieťa zapísané do materskej školy

106,48

Výdajná školská jedáleň ako súčasť Materskej školy Lesná 10, Kolárovo - pre
potencionálneho stravníka všetkých tried- dieťa zapísané do materskej školy

Správa školských objektov podľa §4 ods. 3 tohto VZN- na počet detí
v materských školách a žiakov základných škôl:

106,48

94,45

Príloha č. 2
Dotácia na rok 2017 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na poslucháča
jazykovej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení podľa
§3 ods. 2. tohto VZN.

Kategória škôl a školských zariadení

Dotácia v € na 1 dieťa,
žiaka, stravníka

Príjemca dotácii:
Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, 917 66 Trnava, ako
zriaďovateľ Cirkevnej spojenej školy Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo na
nasledovné organizačné zložky a časti:
Cirkevná základná škola s materskou školou Panny Márie s vyučovacím
jazykom maďarským – Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola és Óvoda,
Brnenské námestie 15, Kolárovo - Gúta – časť materská škola- zapísané dieťa
do materskej školy
Školský klub detí, Brnenské námestie 15, Kolárovo ako súčasť Cirkevnej
spojenej školy Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo

1940,28

138,82
na 1 žiaka základnej školy

Školská jedáleň, Brnenské námestie 15, Kolárovo ako súčasť Cirkevnej spojenej
školy Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo - za deti základnej školy
do 15 rokov veku a pre deti v materskej škole
- pre potencionálneho stravníka - dieťa zapísané do materskej školy
- pre potencionálneho stravníka- žiak základnej školy

261,68
159,56

