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Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 2. 10. 2014. 
 
Mesto Nemšová podľa ustanovení § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení 
neskorších predpisov, a ustanoveniami zákona č. 245/ Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský 
zákon)  v znení neskorších zmien a doplnkov 

vydáva 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 č.   4/2014 Mesta Nemšová 
 
o doplnení a zmene Všeobecného záväzného nariadenia č. 7/2011 v znení doplnenia a zmeny  
VZN č. 11/2011 a VZN č. 3/2014 
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí 
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na základnej umeleckej 
škole. 

Článok 1 
 
Vo Všeobecne záväznom nariadení č. 7/2011, ktoré bolo doplnené a zmenené  Všeobecnými 
záväznými nariadenie č. 11/2011 a č.3/2014 sa  mení  v TRETEJ  ČASTI  Školské 
zariadenia a výšky príspevkov na čiastočnú úhradu ich nákladov v Článku 5 Základná 
umelecká škola v ods. 1 výška čiastočnej úhrady nákladov spojených so štúdiom na základnej 
umeleckej škole kde  prispieva mesačne zákonný zástupca dieťaťa, resp. dospelý študent  za 
kolektívne štúdium  v písm. b) nasledovne: 
 

b) kolektívne štúdium:  3,- € 

Článok 2 

Vo Všeobecne záväznom nariadení č. 7/2011, ktoré bolo doplnené a zmenené Všeobecnými 
záväznými nariadeniami č. 11/2011 a č. 3/2014 sa v Článku 6 Školský klub detí v ods. 1 mení 
výška čiastočnej úhrady nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí,  kde  prispieva 
mesačne zákonný zástupca dieťaťa z doterajšieho poplatku  3,32€  na poplatok vo výške 3,50 €.       

Článok 3 
Záverečné ustanovenie 

 
1.Na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej 
svojim uznesením č.425  zo dňa 17.09.2014.  
 
 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda účinnosť 15.dňom od zverejnenia na 
úradnej tabuli mesta.  
 
V Nemšovej, dňa 17.09.2014.    
                                                                 Ing. František Bagin 
                                                                         primátor mesta 


