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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA NEMŠOVÁ č. / 2020
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
Mesto Nemšová 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

Všeobecné záväzné nariadenie
o doplnení a zmene 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,
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 2021 (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.
Článok 2
Záverečné ustanovenia
1.
2.

Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej dňa
č. .
VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom po dni zverejnenia.

V Nemšovej, dňa

.12.2020 uznesením

.12.2020
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 2021 sa určuje nasledovne
Kategória škôl a školských zariadení

Dotácia na mzdy a prevádzku
na žiaka v eurách na rok
2021

Základná umelecká škola
•
individuálna forma vyučovania - 302 žiakov
•
skupinová forma vyučovania - 609 žiakov
spolu - 911 žiakov
Materská škola
Ul. Odbojárov Nemšová - počet detí 190

2450,00 €

Materská škola sv. Gabriela
Školská 9, Nemšová - počet detí 59

2450,00 €

1335,00 €
435,00 €

Školský klub detí
pri ZŠ ul. Janka Palu Nemšová
počet žiakov 160

510,00 €

Školský klub detí
pri Katolíckej spojenej škole Nemšová
počet žiakov 43

510, 00 €

Centrum voľného času pri Katolíckej spojenej škole
Nemšová, 78 žiakov
Centrum voľného času pri Základnej škole, Janka Palu
2/3, Nemšová, 201 žiakov
Zariadenie školského stravovania
pri ZŠ ul. Janka Palu 2/3, Nemšová,
počet potenciálnych stravníkov 436(ZŠ)+1225(SKŠ)= 661

120,00 €
120,00 €
145,00 €

