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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kolárovo č.

1 /2013

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo
a zriaďovateľom CVČ na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území Mesta
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Rada školy
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1) Návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kolárovo č. 1 /2013, o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo a zriaďovateľom CVČ na záujmové
vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území Mesta Kolárovo

2) Tematický materiál:
3) Dôvodová správa:

v prílohe

materiál bol vypracovaný v zmysle §28, §49,
školského zákona č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších zmien

§114, §116, §140

4) Súvisiace právne normy:
- Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samposprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov
5) Skratky
RŠ - rada školy
MŠR – mestská školská rada
MsÚ – Mestský úrad
MsZ – Mestské zastupiteľstvo
ŠZ bez PS – školské zariadenie bez právnej

subjektivity

ŠJ – školská jedáleň
MŠ – Materská škola
CVČ – Centrum voľného času
ZŠ – Základná škola
ŠKD – školský klub
MŠVVaŠ SR - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
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Stanovisko mestského úradu k návrhu VZN č. 1/2013
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo
a zriaďovateľom CVČ na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území Mesta
Kolárovo (ďalej len VZN)
I.
Úvod
V zmysle školského zákona (245/2008 Z.z.) mesto je povinné v rámci VZN zverejniť
výšku dotácie na prevádzku a mzdy na jedného žiaka Základnej umeleckej školy (ZUŠ) na
dieťa materskej školy (MŠ), na dieťa resp. žiaka stravujúceho sa v školských jedálňach
(ŠJ), na žiaka v centre voľného času (CVČ). Na základe takto určenej dotácie bude
vypočítaný rozpočet uvedených škôl a školských zariadení na rok 2013.
II.
Spôsob výpočtu normatívov
Výsledná dotácia na originálne kompetencie mesta v oblasti školstva sa vypočíta podľa
vzorca, s prihliadnutím na počet žiakov (detí) a druh zariadenia. Takto určená suma tvorí
cca 40% z hodnoty podielových daní pripadajúcich na mesto, ktorá zahŕňa výdavky na
prevádzku škôl a školských zariadení v rámci originálnej kompetencie, ako i výdavky na
budovy a technické zariadenie škôl podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva.
Návrh VZN bol vyvesený 11.01.2013. V prílohe priloženej tabuľke je znázornený postup
výpočtu normatívov.
VZN bolo vypracované v súlade s Nariadením vlády č. 415/2012 Z.z., ktorým sa mení
a dopĺňa NV SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve v znení neskorších predpisov na rozpočet mesta. Hlavnou charakteristikou
tohto nariadenia je, že sa znížili koeficienty pre určenie normatívov pre ŠKD a CVČ.
Taktiež sa zmenil postup výpočtu normatívneho rozpočtu. Preto normatívny rozpočet
ŠKD a CVČ je potrebné korigovať za účelom zachovania ich prevádzky.
Predložené normatívy sú výsledkom rokovania riaditeľov a vedenia mesta. V rámci ŠKD
ako i v CVČ je potrebné vykonať organizačné zmeny (zníženie počtu pracovných síl).
Zverejnené VZN obsahuje návrh normatívov pre pre cirkevné školy a školské zariadenia
v hodnote 95% - nej výšky normatívov ŠaŠZ zriadených mestom.
Z dôvodu toho, že zo strany ZMOS bolo avízované zníženie normatívneho rozpočtu
ŠaŠZ o 2 € na žiaka, čo znamená pre Kolárovo výpad dotácií o 30000 €, ďalej treba
pracovať na možných úsporách v školstve.
III.
Záver
Na základe horeuvedených odporúčam schváliť návrh VZN č. 1/2013 s dôrazom na
§4 ods.4 tohto VZN: „Normatíva podľa §2 ods. 4) tj. dotácia na 1 dieťa, žiaka (normatíva)
uvedená v prílohe č. 1 a č.2 tohto VZN môže byť počas roka upravená formou VZN na
základe očakávaného objemu podielových daní pre mesto. Preto školy a školské
zariadenia sú povinné hospodáriť tak, aby boli pripravené na zníženie dotácií v hodnote
maximálne 5%-nej výšky za aktuálny rok.“
V Kolárove 14.01.2013
Ing.Margita Gőghová
Ved. odd. školstva MsÚ
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Príloha

Normatívy na rok 2013 podľa NV SR č. 415/2012 Z.z. k NV SR 668/2004 Z.z.
(podľa východiskových údajov MF SR k 14.12.2012 na rok 2013: H=59,22 € na 1 os.)
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skrátený normatívny
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vypočítaný normatív na
žiaka v roku 2013 Eur (ŠKD:
na počet žiakov v ZŠ)
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ktorý mesto dostane v roku
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ZŠ spolu:

Prepočítaný počet žiakov na
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Škola, Školské zariadenie

1. časť tabuľky

9
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0
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ZŠ Rákócziho
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ZŠ Korvína
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ZŠ Komneského
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ŠKD pri ZŠ sp.
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31625
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71839
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1,6

z toho ŠKD pri ZŠ Kol.
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159542
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Prepočítaný počet žiakov na
r.2013

Prepočítaný finančný objem,
ktorý mesto dostane v roku
2013 v Eur (H= 59,22 Eur)

vypočítaný normatív na
žiaka v roku 2013 Eur

normatíva na 2012 VZN
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3=1*2

4=3*H

5=4/1

7

295

429760

MŠ Brnenské

95

96

24,6

2361,6

139854

1456,81

1243,41

MŠ L8 s VJM

67

63

24,6

1549,8

91779

1456,81
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48

48
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0
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pridelených normatívov
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2013 podľa stĺ. 10
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SR 40-01
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navrhnutý normatív na rok
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Počet žiakov k 15.9.2011
zo štátn.výkazu Škol.MŠ
SR 40-01

a
MŠ sp.- deti nad 3 rokov

skrátený normatívny
Rozpočet na r. 2012 k
05.12.2012 norm.-2,5%

Škola, Školské zariadenie

2. časť tabuľky

9

10
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0
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1243,41

119367

1243,41

78335

1243,41

59685
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24,6
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1456,81

1243,41
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0
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23309

1456,81

1181,24
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95
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159,89
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340,53

62317

0

16

2,7

43,2
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303,07

4849

ŠJ Školská
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1,8
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62145
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112,25

64008

112,25
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1,8
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125,79
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125,79
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99
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1,8
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978

MŠ cirkevná od 1.9.12
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ŠJ Lesná 8
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ŠJ pre ZS sp.
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SR 40-01
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Prepočítaný počet žiakov na
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Prepočítaný finančný objem,
ktorý mesto dostane v roku
2013 v Eur (H= 59,22 Eur)

vypočítaný normatív na
žiaka v roku 2013 Eur

normatíva na 2012 VZN
2/2012

a
1
1a
2
3=1*2
4=3*H
5=4/1
7

osoby 5-15r.viď CVČ

správa

spolu ŠaŠZ a kap.v.
1107
895
1,1
984,5
58302

ZUŠ - individuálna forma
117
112
11,4
1276,8
75612
675,11
675,11

ZUŠ - skupinová forma
137
146
7
1022,0
60523
414,54
414,54

ZUŠ spolu
254
258
2299
136135
527,65

CVČ
384
409
0

142,55

1076
1,5
1614,0
95581
88,83

splácanie úveru v hodnote: 34000 € za rekonštr. (34000-7174)=26826 € naviac
v Kolárove 14.1.2013
954769

552,69
137169

264,04
109277
200,49

-7174

rozdiel štátnych a
pridelených normatívov

normatívny rozpočtet na
2013 podľa stĺ. 10

navrhnutý normatív na rok
2013

skrátený normatívny
Rozpočet na r. 2012 k
05.12.2012 norm.-2,5%

Škola, Školské zariadenie

3. časť tabuľky

9
75612

0
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0

82000
23698

35186
-60395

947595
-7174

Návrh
Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Kolárovo č.

1 /2013

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo
a zriaďovateľom CVČ na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území Mesta
Kolárovo
č.spisu.: ...... zo dňa ..........2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov , § 6 ods.
2 a ods. 12 písm. d) 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, § 19 zákona č.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení

§1
Premet úpravy
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta určuje výšku a účel použitia dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo, ktoré sú na základe
rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
(ďalej len MŠVVaŠ SR) zaradené do siete škôl a školských zariadení.
§2
Základné pojmy
1) Originálnymi kompetenciami na úseku školstva, ktoré zabezpečuje územná
samospráva, je zabezpečenie činnosti základnej umeleckej školy (ďalej len ZUŠ),
materských škôl (ďalej len MŠ), školských klubov detí (ďalej len ŠKD), centra
voľného času (ďalej len CVČ), zariadení školského stravovania (ďalej len ŠJ) pre
žiakov základných škôl a deti materských škôl.
2) Zdrojom normatívnej dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta
Kolárovo je: časť príjmu mesta z podielových daní prostredníctvom rozpočtu mesta.
3) Doplnkovým zdrojom dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta
Kolárovo sú:
- granty, dary, dotácie z iných zdrojov ako rozpočet mesta pre školy a školské
zariadenia
- účelové dotácie z rozpočtu mesta
- ostatné príjmy a jednorázové príjmy školy a školského zariadenia
- príjmy z prenájmu nebytových priestorov školy a školského zariadenia
- príjmy na základe aktuálneho VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v základnej
umeleckej škole, v školskom klube detí pri základných školách, v centre
voľného času a v zariadeniach školského stravovania

4) Normatívom sa rozumie dotácia, ktorou mesto prispieva škole a školskému
zariadeniu na financovanie miezd a prevádzky na jedno dieťa materskej školy (MŠ),
žiaka školského klubu detí (ŠKD), v Centre voľného času (CVČ), žiaka v Základnej
umeleckej školy (ZUŠ) a na jednu vydanú stravnú jednotku (obed pre žiaka
základnej školy (ZŠ) a desiata, obed, olovrant pre dieťa v MŠ). Pri stanovení
normatívu sa vychádza z počtu detí uvedených škôl a školských zariadení, okrem
zariadení školského stravovania, podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roka.
V zariadeniach školského stravovania (školské jedálne) sa
vychádza podľa počtu všetkých žiakov školy k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roka.
5) Hospodárnosťou sa rozumie minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti
alebo obstaranie tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a
kvality.
6) Efektívnosťou sa rozumie maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k
disponibilným verejným prostriedkom.
7) Účinnosťou sa rozumie vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným
výsledkom činnosti vzhľadom na použité verejné prostriedky.
8) Účelnosťou sa rozumie vzťah medzi určeným účelom použitia verejných
prostriedkov a skutočným účelom ich použitia.
9) Počtom žiakov resp. detí - materskej školy, školského klubu detí, základnej
umeleckej školy, centra voľného času, zariadenia školského stravovania (školské
jedálne) pre materské školy, zariadenia školského stravovania (školské jedálne) pre
žiakov základnej školy vo veku do 15 rokov veku žiaka,
- rozhodným pre
pridelenie dotácií v aktuálnom kalendárnom roku, je ich počet k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola a školské zariadenie vykázala v
štatistickom výkaze škôl MŠ SR 40-01.

1)
a)
b)
c)
d)

§3
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia sú :
Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta,
Mesto Kolárovo za školské zariadenia bez právnej subjektivity,
Zriaďovateľ CVČ na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území Mesta
Kolárovo do dovŕšenia 15 rokov veku,
Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, 917 66 Trnava, ako
zriaďovateľ nasledovných inštitúcií:
- Cirkevná základná škola s materskou školou Panny Márie s vyučovacím
jazykom maďarským - Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola és Óvoda,
Brnesnké námestie 15, Kolárovo – časť materská škola
- Školský klub detí, Brnenské námestie 15, kolárovo ako súčasť Cirkevnej
základnej školy s materskou školou Panny Márie s vyučovacím jazykom
maďarským - Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola és Óvoda, Brnenské
námestie 15, Kolárovo

- Školská jedáleň ako súčasť Cirkevného gymnázia Panny Márie s vyučovacím
jazykom maďarským - Nagyboldogasszony Magyar Tannyelvű Egyházi
Gimnázium, Brnenské námestie 15, Kolárovo za deti v materskej škole a za
deti od 5 do 15 rokov veku.
§4
Výška a účel dotácie
1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Kolárovo je určená v prílohe č. 1 všeobecne záväzného nariadenia.
2) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej
spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby je určená v prílohe č. 2
všeobecne záväzného nariadenia.
3) Mesto Kolárovo v zmysle nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu
dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov zapracuje do
rozpočtu mesta objem peňazí na „Správu školských objektov podľa počtu detí
materskej školy a základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce“ podľa výšky
koeficientu uvedeného v horecitovanom nariadení vlády.
4) Normatíva podľa §2 ods. 4) tj. dotácia na 1 dieťa, žiaka (normatíva) uvedená v prílohe
č. 1 a č.2 tohto VZN môže byť počas roka upravená formou VZN na základe
očakávaného objemu podielových daní pre mesto. Preto školy a školské zariadenia sú
povinné hospodáriť tak, aby boli pripravené na zníženie dotácií v hodnote maximálne
5%-nej výške za aktuálny rok.
5) Prijímateľ dotácie podľa § 3 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných
a prevádzkových nákladov základných umeleckých škôl, materských škôl a školských
zariadení so sídlom na území mesta a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť,
efektívnosť a účinnosť jej použitia.
6) So súhlasom zriaďovateľa je možné z normatívnych prostriedkov financovať aj
kapitálové výdavky.
7) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je
prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta do 31.12.
príslušného kalendárneho roka.

§5
Termín oznámenia výšky dotácie a termín a spôsob poskytovania dotácie
1) Dotácia sa poskytuje príjemcom, ktorých zriaďovateľom nie je Mesto Kolárovo na
základe žiadosti doručenej pre Mesto Kolárovo do 25. septembra
predchádzajúceho rozpočtového roka.
2) Mesto Kolárovo pri schválení rozpočtu na nasledujúci rok určí objem rozpočtu
škôl a školských zariadení na základe skutočnosti aktuálneho roka. Takto
stanovený rozpočet oznámi príjemcom dotácií s poznámkou, že schválený
rozpočet bude upravený v priebehu januára nasledujúceho roka na základe VZN
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom

na území mesta Kolárovo. VZN bude zaslané zriaďovateľovi podľa §3 tohto VZN
do 31.januára aktuálneho roka, resp. pri zmene dotácií podľa §4 ods. 4 tohto VZN
do 14 dní po nadobudnutí jeho účinnosti. Objem normatívneho rozpočtu škôl
a školských zariadení bude násobkom normatívov, tj. dotácií na jedno dieťa, žiaka
a nahláseného počtu detí a žiakov podľa príslušných právnych predpisov.
3) VZN a uznesenia mestského zastupiteľstva sú zverejnené na webovej stránke
mesta, preto ich fotokópie sú zaslané školám obyčajným listom. Na základe
zverejneného VZN a uznesenia mestského zastupiteľstva oddelenie školstva
mestského úradu oznámi školám a školským zariadeniam schválený resp.
upravený rozpočet do 14 dní.
4) Mesto poskytne príjemcovi podľa § 2 dotáciu mesačne (maximálne vo výške
jednej dvanástiny, minimálne vo výške 95 % z dotácie na príslušný kalendárny
rok) do 25. dňa príslušného mesiaca. Dotácia sa vyrovná do 30.novembra
aktuálneho roka na 100%-nú hodnotu dotácie podľa platného VZN.
5) Dotácia bude poskytovaná prijímateľovi dotácie v celých eurách bez desatinných
miest.

§6
Kontrola a vyúčtovanie dotácií
Kontrola využitia dotácií sa uskutoční podľa platných právnych predpisov. Príjemca dotácií
bude povinný tie vyúčtovať podľa vypracovanej metodiky Mestského úradu v Kolárove.
§7
Záverečné ustanovenia
1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom
na území mesta Kolárovo, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa
vzťahujú príslušné právne predpisy.
2) Schválením VZN č. 1/2013 sa zruší VZN č. 19/2009 v znení VZN č. 8/2010, v znení
VZN č. 19/2010, v znení VZN č. 1/2011, v znení VZN č. 2/2012 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča
jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
mesta Kolárovo
3) VZN č. 1/2013 bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Kolárove uznesením
č.......... zo dňa .....01.2013 a nadobúda účinnosť ..........................

V Kolárove, dňa .........2013

Árpád Horváth
primátor mesta
Návrh VZN č. 1/2013 bol vyvesený na úradnú tabuľu mesta: 11.01.2013
Schválené VZN č. 1/2013 bolo vyvesené na úradnú tabuľu mesta:........2013

Príloha č. 1
Dotácia na rok 2013 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Kolárovo a zriaďovateľovi CVČ podľa §3 ods. 1c) tohto VZN

Kategória škôl a školských zariadení

Dotácia (normatíva)
v€

Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Kostolné
nám. 10, Kolárovo
individuálna forma
skupinová forma
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským
– Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo
Materská škola, Lesná 10, Kolárovo
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, zriaďovateľ CVČ podľa §3 ods. 1c) tohto VZN

Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo (ŠJ pre ZŠ)
Školská jedáleň, Rábska 14, Kolárovo (ŠJ pre ZŠ)
Školská jedáleň, Lesná 8, Kolárovo ( ŠJ pre MŠ)
Školská kuchyňa a školská jedáleň,Brnenské nám.16,
Kolárovo ako súčasť Materskej školy s výchovným
jazykom maďarským – Óvoda,
Brnenské námestie 16, Kolárovo

Správa školských objektov podľa §4 ods. 3 tohto VZN

675,11
414,54
1243,41
1243,41
122,58
podľa počtu
žiakov v ZŠ

140,12
podľa počtu
žiakov v ZŠ
140,39
podľa počtu
žiakov v ZŠ
200,49 €
na 1 dieťa v CVČ
k 15.9.2012
112,25
125,79
340,53
278,03

88,83

Príloha č. 2

Dotácia na rok 2013 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy
a materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi.

Dotácia (normatíva)
v€

Kategória škôl a školských zariadení

Školská jedáleň ako súčasť Cirkevného gymnázia Panny
Márie s VJM - Nagyboldogasszony Magyar Tannyelvű
Egyházi Gimnázium, Brnenské nám.15, Kolárovo,
normatíva pre ŠJ pre ZŠ

110,94

normatíva pre ŠJ pre MŠ

303,07

Školský klubu detí, Brnenské námestie 15, Kolárovo ako
súčasť Cirkevnej základnej školy s materskou školou
Panny Márie s vyučovacím jazykom maďarským Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola és Óvoda,
Brnenské námestie 15, Kolárovo

135,11

Cirevná základná škola s materskou školou Panny Márie
s vyučovacím jazykom maďarským – Nagyboldogasszony
Egyházi Alapiskola és Óvoda, Brnenské námestie 15,
Kolárovo, pre deti v MŠ

1181,24

