
Mesto Nemšová 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
dňa 15. decembra 2020 

 

K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nemšová č. ........../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 z 27. decembra 2018, VZN č. 1/2019 zo dňa 

27. júna 2019 a VZN č.1/2020 z 9. júna 2020 

                

Spracoval:   Ing. Rudolf KÚKEL, PhD., prednosta MsÚ 

Predkladá:  Ing. Rudolf KÚKEL, PhD., prednosta MsÚ 

 

Materiál obsahuje:  Dôvodovú správu  

   Návrh VZN  

Príloha č. 1 Finančné pásma na nákup potravín 

 

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 ........... decembra 2020, stanovisko 

predloží predseda komisie na rokovaní MsZ. 

b) v Komisii kultúry, školstva a športu  dňa ........... decembra 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 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. .........../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 
 

Návrh VZN Mesta Nemšová č. ........../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. 9/2018zo 7. novembra 2018, VZN č. 11/2018 zo 27. decembra 2018, VZN č. 

1/2019 zo dňa 27. júna 2019 a VZN č.1/2020 z 9. júna 2020, bol spracovaný na základe 

žiadosti Základnej školy, Janka Palu 2 o zmenu finančných nákladov za stravu, a to 

z dôvodu neustáleho sa zvyšovania cien potravín.  

Pričom Základná škola, J. Palu 2, Nemšová navrhuje zaradenie svojej školskej jedálne do 2. 

finančného pásma na nákup potravín na jedlo podľa vekových kategórií stravníkov stanoveným 

ministerstvom školstva. Uvedená zmena bude platná pre všetky vekové kategórie s platnosťou 

od 1. 1. 2021.  

Zámerom školskej jedálne je aj naďalej variť zdravé jedlá z kvalitných potravín a podávať 

deťom šaláty a ovocie viackrát do týždňa.  

 


