
1 

  

Návrh VZN:  

Zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta: 9. júna 2020.  

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie do:24. júna 2020.  

 

 

 

M E S T O  N E M Š O V Á 

 

 

v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  a podľa § 140 ods. 10  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov mesto Nemšová vydáva 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 

mesta Nemšová č. 1/2020, 

 

 
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.                        
 

Článok 1 

 
Vo VZN č. 2/2018 sa mení: 
 
Článok 4 Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole bod 1 

nasledovne: 

1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 15,00 € za dieťa počas mesiacov 
celého roka. 

Článok 5 Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v základnej 

umeleckej škole bod 1 nasledovne: 

1) Individuálne štúdium  
- prípravné štúdium      5,00 € mesačne, 
- základné štúdium      7,00 € mesačne, 
- štúdium pre žiaka nad 25 rokov  30,00 € mesačne, 

2) Kolektívne štúdium  
- prípravné štúdium      4,00 € mesačne, 
- základné štúdium      6,00 € mesačne, 
- štúdium pre žiaka nad 25 rokov  20,00 € mesačne. 
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Článok  6  Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školskom 

klube detí bod 1 nasledovne: 

1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu pri Základnej škole,  
Janka Palu 2, Nemšová prispieva mesačne zákonný zástupca dieťaťa vo výške 10,00 €. 

Článok 7 Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra 

voľného času bod 1 nasledovne:  

1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času pri Základnej 
škole,  Janka Palu 2, Nemšová prispieva zákonný zástupca dieťaťa vo výške 10,00 € za 
príslušný školský rok. 

 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

  
1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej dňa 25. júna 2020 uznesením  
č. 180 zo dňa 25. júna 2020 

2) VZN nadobúda účinnosť dňa 1. septembra 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Nemšovej, 9. júna 2020     
 
                                      JUDr. Miloš MOJTO 
                              primátor mesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


