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Mesto Nemšová

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
DŇA 28.02.2018
K bodu :
Návrh VZN č. .../2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole a o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová.
Spracoval :
Ing. Iveta Jurisová – prednostka MsÚ
Predkladá :
Ing. Iveta Jurisová – prednostka MsÚ
Schválil:
Ing. František Bagin – primátor mesta
Materiál obsahuje :
Počet výtlačkov :
Rozdeľovník :

Návrh uznesenia
Dôvodovú správu s prílohami
19
členovia MsZ - 13 x
primátor mesta
prednostka MsÚ
MsÚ - odd. správne, soc. vecí, podnikania, život. prostredia a kultúry
MsÚ - odd. finančné a správy mestského majetku
MsÚ - hlavný kontrolór
vedúci VPS. m. p. o.

Prerokované :
a) v Komisii finančnej a správy majetku mesta 19.02.2018 stanovisko predloží predseda
komisie na rokovaní MsZ, ktorá navrhuje zapracovať do článku 4 do bodu 1 za text
nasledovné:
V prípade, že dieťa po prihlásení na pobyt počas mesiacov júl a august navštevuje materskú
školu viac ako 75 % z mesačnej dĺžky pobytu sa poplatok následne zníži o 12,- €.
b) na zasadnutí komisie kultúry, školstva a športu dňa 20.02.2018, o výsledku bude
informovať predseda komisi
b) na pracovnom stretnutí poslancov MsZ dňa 21.02.2018.
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 neboli uplatnené pripomienky.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu
schvaľuje
VZN č. .../2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole a o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Nemšová so zapracovaním nasledovného textu do článku 4 do bodu 1:
V prípade, že dieťa po prihlásení na pobyt počas mesiacov júl a august navštevuje materskú
školu viac ako 75 % z mesačnej dĺžky pobytu sa poplatok následne zníži o 12,- €.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
K bodu : Návrh VZN č. .../2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole a o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová.
Návrh VZN bol pripravený v zmysle legislatívnej zmeny zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a na základe
žiadosti MŠ Odbojárov 177/8A.
1. o zvýšení čiastočnej úhradu nákladov za stravovanie, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa
vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov nasledovne:
a) stravníci od 2 – 6 rokov /dieťa v MŠ denné/ z 1,19 € na 1,27 €
(desiata z0,28 € 0,30 €, obed z0,68 € na 0,72 €, olovrant z 0,23 € na 0,25 €),
Z uvedeného dôvodu sa ŠJ presunie z 3. finančného pásma do 4. finančného pásma. Zvýšenie
poplatkov za stravovanie súvisí s narastaním cien za potraviny v obchodnej sieti.
2. o zvýšenie poplatku za stravovanie zamestnanca MŠ v ŠJ z 1,19 € na 1,26 €.
Týmto sa mení text ods. 4 čl. 8 v návrhu VZN nasledovne:
Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zamestnanec školy,
školského zariadenia vo výške 1,26 € pre dospelých stravníkov v Školskej jedálni, Odbojárov 177/8 a jej
elokovaných tried. Dospelí stravníci v Školskej jedálni, Školská 9, Nemšová hradia 1,12 €.

Zároveň sa mení finančná norma na potraviny pre cudzích stravníkov v ŠJ z 1,19 € na 1,26 €.
Týmto sa mení text ods. 5 čl. 8 v návrhu VZN nasledovne:
Cudzím stravníkom stravujúcim sa v Školskej jedálni, Školská 9, Nemšová, je určená úhrada nákladov
vo výške 2,50 € (1,12 € finančná norma na potraviny + 1,38 režijné náklady) okrem detí v Materskej škole
sv. Gabriela. Cudzím stravníkom stravujúcim sa v Školskej jedálni, Odbojárov 177/8 a jej v elokovaných
školských jedálňach je určená úhrada nákladov vo výške 2,71 € (1,26 € finančná norma na potraviny +
1,45 € režijné náklady).
Pre cudzích stravníkov stravujúcich sa v Školskej jedálni, Školská 9, Nemšová, ktorými sú deti Materskej
školy sv. Gabriela je určená úhrada nákladov vo výške 2,50 € ( finančná norma na potraviny vo výške 1,12
€, v členení desiata 0,26 €, obed 0,64 €, olovrant 0,22 € + režijné náklady 1,38 € v členení 0,25 € desiata,
0,90 € obed a 0,23 € olovrant).

3. o zatvorení celej prevádzky Materskej školy, Odbojárov 177/8A, Nemšová s elokovanými
triedami na uliciach Kropáčiho 1, Ľuborčianska 2 a Trenčianska 43 na obdobie dvoch týždňov
( od 23.7. do 3.8.2018). V žiadosti pani riaditeľka uvádza, že počas letných prázdnin si rodičia
prihlasujú deti „ pre istotu“ do materskej školy. Obsadenosť v škole je menšia ako sa plánuje
podľa počtu prihlásených detí, no prevádzka je zabezpečená tak v oblasti personálnej ako
i zabezpečením stravovania. Zamestnanci školy, najmä učiteľky musia operatívne čerpať RD
a napriek čerpaniu RD v prípade potreby flexibilne nastupujú po privolaní do práce. Poplatok na
čiastočnú úhradu bol prepočítavaný podľa počtu týždňov, v ktorých bolo dieťaťa prihlásené.
Vo vyššie uvedenom rodičia neuhrádzajú ani stravné, respektíve uhrádzajú stravu iba za pobyt
dieťaťa v MŠ, no kuchyňa je zabezpečená na počet prihlásených detí.
Toto nie je systémové a častokrát si učiteľky nedokážu riadne čerpať RD a táto prechádza do
nového kalendárneho roku, alebo ju majú nariadenú riaditeľkou (aj v čase zníženého počtu detí
počas letných prázdnin). V tomto období taktiež nepostačujú finančné prostriedky za stravovanie
v ŠJ.
Preto navrhujeme zvýšiť výšku mesačného xpríspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v materskej škole počas leta z 13,- € na 25,- € za jedno dieťa. Aj týmto návrhom
nebudeme súhlasiť ako zriaďovateľ so zatvorením celej prevádzky Materskej školy,
Odbojárov 177/8A.

Týmto sa mení text čl. 4 v návrhu VZN nasledovne:
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 13,00 € za dieťa počas mesiacov
september až jún a 25,00 € na jedno dieťa počas mesiacov júl a august.
Takéto zvýšenie poplatkov za pobyt dieťaťa v MŠ má aj mesto Banská Bystrica ( zo 14,- € na
25,- €).
Nakoľko išlo o veľa zmien, bol pripravený návrh VZN v celom rozsahu a týmto sa ruší VZN č.
3/2016.

V Nemšovej dňa 14.02.2018
Ing. Iveta Jurisová
Prílohy: Žiadosť MŠ zo dňa 02.02.2018
Žiadosť MŠ zo dňa 05.02.2018

