Návrh VZN:
Zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta:
Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie do:

3. mája 2022.
13. mája 2022.

Mesto Nemšová na základe ustanovenia § 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 pre územie mesta
Nemšová toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NEMŠOVÁ č.
ktorým sa mení a dopĺňa

/2022

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NEMŠOVÁ 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, VZN č. 1/2019 zo dňa 27. júna 2019, VZN č. 1/2020 zo dňa 1. septembra 2020
a VZN č. 3/2020 zo dňa 1. januára 2021
(ďalej len VZN č. 2/2018)
Článok 1
Vo VZN č. 2/2018 sa mení:
Článok 4 Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole
nasledovne:
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 20,00 € za dieťa počas
mesiacov september – jún školského roka a sumou 35,00 € za pobyt dieťaťa v materskej
škole počas mesiacov letných školských prázdnin (JÚL, AUGUST). Mesačný
príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci.
2) v zmysle § 28 ods. 7 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto Nemšová ako zriaďovateľ určuje
podmienky odpustenia príspevku nasledovne: príspevok podľa článku 4 ods. 1) tohto
VZN sa odpúšťa za dieťa:
a.

ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom a to však najviac 3 mesiace po sebe nasledujúce,

b. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských letných prázdnin
v rozsahu celého mesiaca,

c.

alebo ak bola prerušená prevádzka celej materskej školy zapríčinená
zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza
zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
Článok 2
Záverečné ustanovenia

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

. mája 2022

2) VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta.
3) Mestské zastupiteľstvo splnomocňuje primátora mesta na vydanie úplného znenia
VZN č. 2/2018 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.
4) Týmto VZN sa ruší VZN č. 1/2022

V Nemšovej

..........................................................................
Miloš Mojto
primátor mesta Nemšová

