
Návrh VZN: Zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta:  29.11.2022 

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie do: 09.12.2022 

Všeobecne záväzné nariadenie zverejnené na úradnej tabuli dňa                              16.12.2022 

Všeobecne záväzné nariadenia nadobúda účinnosť od 01.01.2023 

 

M E S T O N E M Š O V Á 

podľa ustanovení § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení 

neskorších predpisov, v zmysle § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe  

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov,  v zmysle  zákona  597/2003  o financovaní  základných  škôl,  stredných  škôl       

a  školských   zariadení   v  znení  neskorších  predpisov,   §  19  zákona  č.  523/2004  Z. z.   

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov,§ 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v znení   neskorších  predpisov,    

a príslušných ustanovení  zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene     

a doplnení niektorých zákonov,  Nariadenia  vlády  SR  č.  415/2012  Z. z.,  ktorým  sa  mení 

a dopĺňa Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve v znení neskorších predpisov, vydáva toto 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

MESTA NEMŠOVÁ č. 12 / 2022 
o doplnení a zmene Všeobecne záväzného nariadenia 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 znení VZN č. 2/2013, VZN 

č. 1/2015, VZN č. 9/2015, VZN č. 5/2016, VZN č. 7/2017, VZN č. 10/2018, VZN č. 5/2019, 

VZN č. 2/2020, VZN 4/2020, VZN 2/2021, VZN 4/2021 a VZN 11/2022, 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 2023 (ďalej len VZN): 
 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

Týmto nariadením sa mení: 

 

Príloha č. 1 k 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 v znení neskorších zmien 

 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

1. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej  dňa 15.12.2022 uznesením 

č.13. 

2. VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom po dni zverejnenia. 
 

  
JUDr. Miloš Mojto 

primátor mesta 



Príloha č. 1 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

MESTA 
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 

 

Výška dotácie na prevádzku a mzdy na jedného žiaka na rok 2023 sa určuje nasledovne 

 

Kategória škôl a školských zariadení Dotácia na mzdy a prevádzku 

na žiaka v eurách na rok 

2023 

Základná umelecká škola 

 individuálna forma vyučovania - 322 žiakov

 skupinová forma vyučovania -  642 žiakov
spolu   -  964 žiakov 

 
1 500 

490 

Materská škola 

Ul. Odbojárov 177/8A Nemšová - počet detí - 211 
 

2900 

Materská škola sv. Gabriela 

Školská 9, Nemšová - počet detí - 35 
 

2 900 

Materská škola sv. Gabriela Školská 9, Nemšová Dieťa 

materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno- 

vzdelávacími potrebami - počet detí - 7 

 

3 200 

Školský klub detí 

pri ZŠ ul. Janka Palu 2 Nemšová 

počet žiakov 146 

 

610 

Školský klub detí 

pri Katolíckej spojenej škole Nemšová 

počet žiakov 70 

 

610 

Centrum voľného času pri Katolíckej spojenej škole 

Nemšová, 62 žiakov 
 

150 

Centrum voľného času pri Základnej škole, Janka Palu 

2, Nemšová, 167 žiakov 
 

150 

Zariadenie školského stravovania 

pri ZŠ ul. Janka Palu 2, Nemšová, 

počet potenciálnych stravníkov 470 (ZŠ)+212 (SKŠ)= 682 

 
180 

 


