
Mesto Nemšová                                                                                                     9 
NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

DŇA  24.06.2015 

 
K bodu :        Návrh  VZN č. .../2015 o  doplnení a zmene Všeobecného záväzného 
nariadenia č. 7/2011 v znení doplnenia a zmeny  VZN č. 11/2011 a VZN č. 3/2014 a VZN č. 
4/2014  
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí 
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na základnej umeleckej škole. ( ďalej len školské 
poplatky) 

Spracoval :                Ing. Iveta Jurisová -  prednostka MsÚ 
Predkladá :                Ing. Iveta Jurisová – prednostka MsÚ 
Schválil :                    Ing. Iveta Jurisová – prednostka MsÚ 
Materiál obsahuje :  Dôvodovú správu, Žiadosť o zvýšenie poplatkov, Zápisnica zo  
                                    zasadnutia Rady školy 29.04.2015 
                                    Návrh VZN č. .../2015 o doplnení a zmene Všeobecného záväzného 
                                        nariadenia č. 7/2011 v znení doplnenia a zmeny  VZN č. 11/2011 a VZN č.  
                                    3/2014 a 4/2014 o školských poplatkoch na území mesta Nemšová  
Počet výtlačkov:        18 
Rozdeľovník:            členovia MsZ – 13 x  
                                           primátor mesta 

                            prednostka MsÚ 
                            hlavná kontrolórka 
                           MsÚ - odd.  správne, soc. vecí, podnikania,  ŽP a kultúry 
                           MsÚ – odd. finančné a správy majetku 

 
Prerokované :  na komisii  kultúry, školstva a športu  konanej dňa 16.06.2015, ktorá 
 zobrala predložený návrh VZN na vedomie, odporúča výšku príspevku zvýšiť na 15,- € a 
odporúča túto výšku na pracovnom stretnutí prehodnotiť. 
na zasadnutí komisie finančnej a správy majetku pri MsZ, dňa    15.06.2015,   a zobrala 
predložený návrh VZN na vedomie. 
na zasadnutí Rady školy pri MŠ 29.4.2015, ktorá odporúča príspevok zvýšiť na 12,- €. 
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. K návrhu v stanovenej lehote neboli uplatnené žiadne 
pripomienky.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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)  Schvaľuje VZN č. .../2015 
o doplnení a zmene Všeobecného záväzného nariadenia č. 7/2011 v znení doplnenia 
a zmeny  VZN č. 11/2011 a VZN č. 3/2014 a VZN č. 4/2014 
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí 
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na základnej umeleckej škole 
so zapracovaním predloženej pripomienky na úpravu textu Článku 1. 



 
Dôvodová správa  

 
k bodu:  Návrh  VZN č. ../2015 o  doplnení a zmene Všeobecného záväzného nariadenia 
č. 7/2011 v znení doplnenia a zmeny  VZN č. 11/2011 a VZN č. 3/2014 a VZN č. 4/2014 
o školských poplatkoch na území mesta Nemšová 
Na základe  žiadosti  riaditeľky pani Bc. Miroslavy Dubovskej doterajší príspevok 
nepostačuje na čiastočné pokrytie potrieb pre deti. 
V návrhu VZN sa v Článku 4  Výška príspevku za pobyt v materskej škole v ods. 1 sa 
mení výška čiastočnej úhrady výdavkov materskej školy ( mesačne na jedno dieťa)  zo  
sumy  9,96 €  na sumu 12,- €.  
Za rok 2014 bol príjem za príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole vo výške 16 406,-€. 
Navýšením sa predpokladaná ročné zvýšenie príjmov  o cca 20% , čo predstavuje finančnú 
čiastku 19600,- €. 
Mesačný príspevok  za pobyt dieťaťa v materskej škole v porovnaní s okolitými mestami 
a obcami je: 
Nemšová  9,96 € platný od roku 2008 
Trenčín  13,56 € 
Trenčianske Teplice 13,50 € 
Skalka nad Váhom 12,00 € od 1.1.2014 
Dubnica nad Váhom 15,00 € 
Ilava                            13,00 € 
Nová Dubnica     pre dieťa od 2 rokov  50 € mesačne  
   pre dieťa od 2,5roka 30 € mesačne  
   pre dieťa od 3 rokov 18 € mesačne.  
   Príspevok je schválený od 1.1.2015 
Horné Srnie  16,00 € 
   pre dieťa do 3 rokov 25 € mesačne   
   tieto poplatky sú z roku 2013 
Navrhovaný poplatok 12,- nie je vysoký, porovnateľný s príspevkami okolitých materských 
škôl. ( viď príloha : Žiadosť MŠ) a je rešpektovaný návrh riaditeľky MŠ. 
 
Z dôvodu pripomienok z komisie kultúry, školstva a športu  zo dňa 16.6. a z pracovnej 
porady poslancov MsZ zo dňa 17.6.2015 sa text článku 1 v Návrhu VZN v znení 
 

Článok 1 
Vo Všeobecne záväznom nariadení č. 7/2011, ktoré bolo doplnené a zmenené  Všeobecnými 
záväznými nariadenie č. 11/2011, č.3/2014  a č.4/2014 sa  mení  v DRUHEJ  ČASTI  Školy v 
Článku 4 Výška príspevku za pobyt v materskej škole v ods. 1 sa mení výška čiastočnej 
úhrady výdavkov materskej školy ( mesačne na jedno dieťa)  zo  sumy  9,96 €  na sumu 12,- 
€.  
upavuje nasledovne: 

Článok 1 
 
Vo Všeobecne záväznom nariadení č. 7/2011, ktoré bolo doplnené a zmenené  Všeobecnými 
záväznými nariadenie č. 11/2011, č.3/2014  a č.4/2014 sa  mení  v DRUHEJ  ČASTI  Školy 
v Článku 4 Výška príspevku za pobyt v materskej škole  znenie textu ods. 1 nasledovne: 
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumu 13,00 € a za dieťa do troch  rokov 
sumu 20,00 €.  Príspevok za dieťa do troch rokov  sa uhrádza do dovŕšenia troch rokov veku 
dieťaťa vrátane mesiaca, v ktorom dieťa  tento rok dovŕši.  
 
Vypracoval: Ing. Jurisová, 18.06.2015 


