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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.   
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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  
 

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová č....../2020 o doplnení a zmene VZN  

č. 8/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, 

na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta 

Nemšová, ktorým sa  určuje výška  finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku  

na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa  školského zariadenia,  

zriadených na  území  mesta  Nemšová na rok 2021 

 

 

 



Dôvodová správa k zmene VZN 
 

 Podľa § 6 ods. 12 zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  

v znení neskorších predpisov je obec povinná určiť výšku dotácie na žiaka základnej umeleckej 

školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia všeobecne záväzným nariadením. 

Zároveň uvedený zákon ukladá obciam poskytnúť dotáciu na žiaka cirkevnej školy a školského 

zariadenia najmenej vo výške 88 % z dotácie na žiaka v škole alebo školskom zariadení  

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.  

 

 Navrhovaná výška dotácie na žiaka na rok 2021 je v súlade s návrhom rozpočtu, ktorý 

zahŕňa všetky nutné výdavky škôl a školských zariadení.  

 

 Dôvodom novej právnej úpravy tohto všeobecne záväzného nariadenia je aktualizácia 

prílohy č. 1 – úprava výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka, resp. dieťa vyššie uvedených 

škôl a školských zariadení, vychádzajúcu z platného znenia prílohy č. 3 nariadenia vlády SR 

 č. 668/2004 Z. z., ktoré uvádza výšku koeficientov pre jednotlivé druhy škôl.  

 

 Zároveň je nutné rešpektovať v návrhu výšky dotácií aj aktuálnu výšku výnosu podielovej 

dane pre mesto na príslušný kalendárny rok a z toho vyplývajúci jednotkový koeficient – pri 

zohľadnení súčasného počtu prijatých žiakov a detí v školách a školských zariadeniach na 

území mesta Nemšová. 

  

 Ostatné časti všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia ostávajú 

nezmenené. 

 

 


