
3 Mesto Nemšová 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
dňa 3. marca 2022 

 
K bodu: Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová č. .........../2022, 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, VZN č. 1/2019 zo dňa 
27. júna 2019,  VZN č. 1/2020 zo dňa 1. septembra 2020 a VZN č. 3/2020 zo dňa  
1. januára 2021. 

                
Spracoval:   Ing. Rudolf KÚKEL, PhD., prednosta MsÚ 
Predkladá:  Ing. Rudolf KÚKEL, PhD., prednosta MsÚ 
 
Materiál obsahuje:  Dôvodovú správu  
   Návrh VZN, príloha č. 1 uznesenie školskej rady  
Počet výtlačkov:  20 
Rozdeľovník:   členovia MsZ – 13 x  

primátor mesta 
prednosta 

                         MsÚ - hlavná kontrolórka 
                       MsÚ - odd. správne, soc. vecí, podnikania, život. prostredia a kultúry 
                       MsÚ - odd. výstavby  
                       MsÚ - odd. finančné a správy majetku mesta 
                       VPS - vedúci VPS, m.p.o. 
 

Prerokované:   
a) v Komisii finančnej a správy mestského majetku dňa ........... februára 2022 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 webovej stránke mesta. Prípadné pripomienky k návrhu VZN budú predložené na 
rokovanie MsZ. 
  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

 
N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 

A) S c h v a ľ u j e  
 
 
VZN Mesta Nemšová č. .........../2022, 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, VZN č. 1/2019 zo dňa  
27. júna 2019,  VZN č. 1/2020 zo dňa 1. septembra 2020 a VZN č. 3/2020 zo dňa 1. januára 
2021. 



Dôvodová správa 
 

VZN Mesta Nemšová č. .........../2022, 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, VZN č. 1/2019 zo dňa 27. júna 
2019,  VZN č. 1/2020 zo dňa 1. septembra 2020 a VZN č. 3/2020 zo dňa 1. januára 2021, bol 
spracovaný na základe uznesenia rady školy pri Materskej škole, Odbojárov 177/8A 
o zmenu mesačného školného poplatku z 15 €/mesiac na 20 €/mesiac, a to z dôvodu zvýšenia 
prevádzkových nákladov. 

Zároveň VZN reaguje na zmenu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá 
zriaďovateľom ukladá citujem: „Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 
úhradu výdavkov materskej školy zriadenej obcou alebo samosprávnym krajom určí 
zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením...“ a „Podmienky zníženia, zvýšenia alebo 
odpustenia príspevku určí zriaďovateľ; ak je zriaďovateľom obec alebo samosprávny kraj, 
podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku určí všeobecne záväzným 
nariadením.“ 


