Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. /2013, ktorým sa mení
VZN č. 7/2008 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 v znení VZN č. 8/2008,
20/2008, 6/2009, 11/2009, 5/2010, 8/2011 a 12/2012
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 a v zmysle zákona NR SR číslo 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:
Článok 1
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) Mesta Komárno číslo 7/2008 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 v znení VZN č. 8/2008, 20/2008,
6/2009, 11/2009, 5/2010, 8/2011 a 12/2012 sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. Pôvodná „Príloha č. 1“ sa nahrádza novou „Prílohou č. 1“, v nasledovnom znení::
„Príloha č. 1 k VZN mesta Komárno č. 7/2008
Stanovenie mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
Centra voľného času, Ul. rozmarínová 2 Komárno
Výška mesačného
príspevku
4,00 eur

1.

Krúžok Slovenčina hrou pre žiakov 1. – 4. roč. ZŠ

2.

Krúžok Slovenčina hrou pre žiakov ŠZŠ s vjm

0,00 eur

3.

Krúžok Konverzácia v slovenskom jazyku pre žiakov 5. – 9. roč. ZŠ

4,00 eur

4.

Krúžok tvorivosti „Tvoriváčik“ pre deti a rodičov

4,00 eur

5.

Krúžok „Svet nápadov“ pre deti ZŠ

4,00 eur

6.

Krúžok „Detská gastronómia“

3,00 eur

7.

Otvorený klub pre deti a mládež

3,00 eur

8.

Pohybové hry „Pohyb moje hobby“

3,00 eur

9.

Kurz patchworku pre rodičov a verejnosť

7,00 eur

10. Kurz šitia a strihov pre rodičov a verejnosť
11. Konverzácia v maďarskom jazyku pre deti, rodičov a verejnosť

7,00 eur
5,00 eur

12. Krúžok šitia, strihov a patchworkovej techniky žiakov ZŠ
13. Výtvarný krúžok

3,00 eur

14. Výtvarný krúžok pre žiakov ŠZŠ
15. Maďarské ľudové piesne

0,00 eur

16. Krúžok plávania I, II.
17. Moderné alternatívne divadlo

5,00 eur

3,00 eur

3,00 eur

3,00 eur

18. Odysea mysle
19. ART keramia

3,00 eur

20. Klub „Zlatá brána“ – klub pre matky s deťmi
21. SOS pre deti a mládež

3,00 eur

3,00 eur

0,00 eur

22. Bábkarsky krúžok
23. Kurz tvorivej mládeže

3,00 eur

24. Stolný tenis
25. Klub stolného tenisu

3,00 eur

26. Krúžok Kung-fu pre žiakov ZŠ, SŠ
27. Krúžok jogy a brušného tanca

5,00 eur

28. Škola tanca pre deti MŠ a žiakov ZŠ
29. Krúžok HIP-HOP

3,00 eur

30. Krúžok breaku pre žiakov ZŠ a študentov SŠ
31. Klub modelárov

5,00 eur

0,00 eur

5,00 eur

3,00 eur

4,00 eur

7,00 eur

32. Modelársky krúžok
34. Školské športové stredisko – rýchlostná kanoistika

5,00 eur

35. Školské športové stredisko - basketbal
36. Prázdninový letný tábor

0,00 eur

0,00 eur

2,00 eur

1. Pôvodná „Príloha č. 2“ sa nahrádza novou „Prílohou č. 2“, v nasledovnom znení::
„Príloha č. 2 k VZN mesta Komárno č. 7/2008
Stanovenie mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom
v základnej umeleckej škole
Rozpis odborov základnej umeleckej školy

Výška mesačného
príspevku

Hudobný odbor, prípravné štúdium
1.
2.
3.

1.

2.

3.

Prípravné štúdium pre deti MŠ od 5 rokov veku
(PŠ Experiment -PHV -UP:“A“
- 0,5 hod. vyuč. týždenne)
Prípravné štúdium pre žiakov ZŠ od 6 rokov veku
(1. polrok = 2 hod. PHV + 0,5 hod. hudobný nástroj)
Prípravné štúdium pre žiakov ZŠ od 6 rokov veku
(1. polrok = 2 hod. PHV. / 2. polrok = 1 hod. PHV + 0,5 hod.
nástroj )
Hudobný odbor, základné štúdium, individuálne vyučovanie
Vyučovanie hlavného predmetu - I. II. stupeň základného štúdia,
hra na hudobnom nástroji, hudobná náuka
(komorná hra alebo súborová hra)
Vyučovanie hlavného predmetu - Štúdium pre dospelých - ŠPD
pre zárobkovo nečinných, hra na hudobnom nástroji - hudobná
náuka
(komorná hra)
Vyučovanie hlavného predmetu - Štúdium pre dospelých - ŠPD
pre zárobkovo činných, hra na hudobnom nástroji, hudobná
náuka

7,00 eur
7,00 eur
7,00 eur

9,00 eur

9,00 eur

16,00 eur

(komorná hra)
Hudobný odbor, základné štúdium, skupinové vyučovanie

1.

2.

1.
2.

1.
2.
3.
4.

UP č. 23 – hra v tanečnej/džezovej skupine pre zárobkovo
nečinného
(Hra v skupine, základy hudobnej skladby – hudobná teória +
Náuka o hudbe – dejiny džezu, modernej a populárnej hudby;
Improvizácia – 2 žiaci v skupine)
UP č. 23 – hra v tanečnej/džezovej skupine pre zárobkovo
nečinného
(Hra v skupine + Náuka o hudbe – dejiny džezu, modernej
a populárnej hudby – hudobná teória; Improvizácia – 2 žiaci v
skupine)
Výtvarný odbor, prípravné štúdium, skupinové vyučovanie
Prípravné štúdium pre deti MŠ od 5 rokov veku
(PVV = 2 hod. vyuč. týždenne)
Prípravné štúdium pre žiakov ZŠ od 6 rokov veku
(PVV = 2 hod. vyuč. týždenne)
Výtvarný odbor, základné štúdium, skupinové vyučovanie
Vyučovanie hlavného predmetu – Výtvarná tvorba
(I. a II. stupeň základného štúdia pre zárobkovo nečinného)
Vyučovanie hlavného predmetu – Výtvarná tvorba
(ŠPD pre zárobkovo nečinného)
Vyučovanie hlavného predmetu – Výtvarná tvorba
(II. stupeň základného štúdia pre zárobkovo činného)
Vyučovanie hlavného predmetu – Výtvarná tvorba
(ŠPD pre zárobkovo činného)
Tanečný odbor, prípravné štúdium, skupinové vyučovanie

9,00 eur

16,00 eur

5,40 eur
5,40 eur

7,00 eur
7,00 eur
12,00 eur
12,00 eur

1.

Prípravné štúdium pre deti MŠ od 5 rokov veku

5,40 eur

2.

Prípravné štúdium pre žiakov ZŠ od 6 rokov veku
Tanečný odbor, základné štúdium, skupinové vyučovanie

5,40 eur

Vyučovanie hlavného predmetu - Tanec
(I. a II. stupeň základného štúdia pre zárobkovo nečinného)
Vyučovanie hlavného predmetu - Tanec
(II. stupeň základného štúdia pre zárobkovo činného)

7,00 eur

1.
2.

12,00 eur

Článok 2
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 4. júla 2013.
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2013.

Komárno dňa ...... 2013
MUDr. Anton Marek
primátor mesta

Vyvesené: 18.06.2013
Zvesené:

