
Mesto Nemšová 
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NA ROKOVANIE MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
dňa 25. júna 2020 

 
 

K bodu: Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová č. 1/2020, ktorým sa mení VZN 
č. 2/2018 z 28. februára 2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v ZŠ a určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Nemšová v znení VZN č. 9/2018 zo 7. novembra 2018, VZN č. 11/2018 
zo 27. decembra 2018 a VZN č. 1/2019 zo dňa 27. júna 2019.   

                   
 
Spracoval:   Ing. Rudolf KÚKEL, PhD., prednosta MsÚ 
Predkladá:  Ing. Rudolf KÚKEL, PhD., prednosta MsÚ 
 
Materiál obsahuje:    Dôvodovú správu  
                                      Návrh VZN  
Počet výtlačkov:        19 
Rozdeľovník:              členovia MsZ – 13 x  
                                       primátor mesta 
                                       prednosta 

                         MsÚ – hlavná kontrolórka  
                         MsÚ – odd. správne, soc. vecí, podnikania, život. prostredia a kultúry 
                         MsÚ – oddelenie finančné a správy majetku mesta 
                         MsÚ – oddelenie výstavby    
                             

 
Prerokované:   
a) v Komisii finančnej a správy mestského majetku  dňa 15. júna 2020, stanovisko predloží predseda 

komisie na rokovaní MsZ. 
b) v Komisii kultúry, školstva a športu  dňa 10. júna 2020, stanovisko predloží predseda komisie na 

rokovaní MsZ. 
 
Návrh VZN bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov v predpísanej 15 dňovej lehote pred rokovaním MsZ na úradnej tabuli a na 
internetovej stránke mesta. V prípade doručenia pripomienok budú poslanci MsZ o týchto informovaní 
v zmysle platnej legislatívy.   
  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

 
Návrh na uznesenie 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu  
 
 
A /schvaľuje  
 
 
1.)   VZN Mesta Nemšová č.  1/2020, ktorým sa mení VZN č. 2/2018 z 28. februára 2018 o mieste a čase 
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ a určení výšky príspevkov pre školy 
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová v znení VZN č. 9/2018  
zo 7. novembra 2018, VZN č. 11/2018 zo 27. decembra 2018 a VZN č. 1/2019 zo dňa 27. júna 2019. 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
K bodu: Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová č. 1/2020, ktorým sa mení  
VZN č. 2/2018 z 28. februára 2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v ZŠ a určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Nemšová v znení VZN č. 9/2018 zo 7. novembra 2018, VZN č. 11/2018  
zo 27. decembra 2018 a VZN č. 1/2019 zo dňa 27. júna 2019.           
     
   
Návrh  VZN bol pripravený na základe: 
 
- žiadosti ZŠ Janka Palu Nemšová o zvýšenie čiastočnej úhrady nákladov spojených s činnosťou 
Školského klubu detí a Centra voľného času. Žiadosť bola odôvodnená tým, že žiaci majú rôzne tvorivé 
aktivity, súťaže, záujmové útvary, ktoré sú spojené s nákladmi na materiál a tým vplývajú na zvyšovanie 
prevádzkových nákladov školy. CVČ a ŠKD navštevujú po celý školský rok. 

Zmenou VZN žiada riaditeľka školy upraviť príspevok v ŠKD zo súčasných 7,00 € na 10,00 € mesačne 
od 1. septembra 2020. V CVČ žiada riaditeľka školy upraviť príspevok  zo súčasných 7,00 € na 10,00 € 
za rok na jedno dieťa od 1. septembra 2020.  
 
 
- žiadosti MŠ Odbojárov 177/8A, Nemšová o zvýšenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v materskej škole za pobyt dieťaťa v materskej škole, kde v súčasnosti zákonný zástupca na čiastočnú 
úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa prispieva sumou 13,00 € za dieťa počas mesiacov 
celého roka. Žiadosť bola  prerokovaná Radou školy pri MŠ 8. júna 2020 a odôvodnená zvyšovaním 
prevádzkových nákladov školy.  

Zmenou VZN žiada riaditeľka MŠ upraviť príspevok  zo súčasných 13,00 € na  15,00 € za dieťa počas 
mesiacov celého roka od 1.9.2020. 

 
- žiadosti ZUŠ Nemšová, Ľuborčianska 2,  Nemšová o zvýšenie príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole na individuálne štúdium, kolektívne 
štúdium, individuálne štúdium pre žiaka nad 25 rokov a kolektívne štúdium pre žiaka nad 25 rokov.  
Žiadosť bola odôvodnená zvyšovaním prevádzkových nákladov školy a použitím takto získaných 
finančných prostriedkov na opravy, údržbu a nákup pomôcok (hudobných nástrojov, a pod.).   

Zmenou VZN žiada riaditeľka Základnej umeleckej školy upraviť príspevky zo súčasných 
a) Individuálne štúdium zo súčasných       5,00 € mesačne, 
b) Kolektívne štúdium zo súčasných         4,00 € mesačne, 
c) Individuálne štúdium pre žiaka nad 25 rokov zo súčasných  30,00 € mesačne, 
d) Kolektívne štúdium pre žiaka nad 25 rokov zo súčasných   20,00 € mesačne. 

nasledovne: 
a) Individuálne štúdium  

- prípravné štúdium           5,00 € mesačne, 
- základné štúdium           7,00 € mesačne, 
- štúdium pre žiaka nad 25 rokov     30,00 € mesačne, 

 
b) Kolektívne štúdium  

- prípravné štúdium           4,00 € mesačne, 
- základné štúdium           6,00 € mesačne, 
- štúdium pre žiaka nad 25 rokov     20,00 € mesačne. 

 
Na základe vyššie uvedeného bol vypracovaný návrh VZN č. 1/2020, ktorým  požiadavky riaditeliek 
škôl boli zapracované do príslušných článkov nariadenia. 

 
 


