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Árpád Horváth, primátor

Mesto Kolárovo na základe samosprávnej pôsobnosti podľa §4 ods.1 a §6 ods.1 zákona o obecnom
zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe §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 v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kolárovo
č. 1/2021
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kolárovo č. 1/2019 v znení VZN č.
2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na
poslucháča jazykovej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení na území mesta
Kolárovo

PRVÁ ČASŤ
Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Kolárovo č. 1/2019 v znení VZN č.
2/2020

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

DRUHÁ ČASŤ
ZÁVEREČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prijaté Mestským zastupiteľstvom v Kolárove
uznesením č. 518/2021 dňa 22.3.2021.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 09.04.2021.

V Kolárove, 25.03.2021

Árpád Horváth, primátor

Príloha č. 1
Dotácia na kalendárny rok 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 Článku 3 ods.1) tohto VZN.

Kategória škôl a školských zariadení

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

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

2167,79

Materská škola, Lesná 10, Kolárovo – zapísané dieťa
2167,79

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
Centrum voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo pre prijaté dieťa
s trvalým pobytom v Kolárove do dovŕšenia 15 rokov veku,
Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10, Kolárovo (od
troch rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku) -spolu za ZUŠ

548,81
na 1 žiaka 0-5 ročníka
základnej školy

548,81
na 1 žiaka 0-5 ročníka
základnej školy

548,81
na 1 žiaka 0-5 ročníka
základnej školy

429,98
na 223 osôb
Indiv.forma: 1344,58
Skupinová forma: 439,05

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

292,70
222,27

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

226,47

Školská jedáleň, Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej
školy s výchovným jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo –
pre potencionálne ho stravníka- dieťa zapísané do materskej školy bez elokovaných
tried
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
Výdajná školská jedáleň ako súčasť Materskej školy Lesná 10, Kolárovo - pre
potencionálneho stravníka všetkých tried- dieťa zapísané do materskej školy

Správa školských objektov podľa počtu detí v materských školách a žiakov
základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti mesta Kolárovo:

282,68

165,53

140,61

77,17

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

Kategória škôl a školských zariadení

na

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

2167,79

548,81
na 1 žiaka 0-5 ročníka
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
a) pre potencionálneho stravníka - dieťa zapísané
do materskej školy
b) pre potencionálneho stravníka- žiak základnej školy

388,52
223,98

