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NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

DŇA  04.11.2015 

 
K bodu :      a)  Návrh  VZN č. .../2015 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 
 ( ďalej len školské poplatky). 
                             b)  Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 260/15/3309-4  
                            proti VZN Mesta  Nemšová č. 7/2011 v znení neskorších dodatkov  
Spracoval :                Ing. Iveta Jurisová -  prednostka MsÚ 
Predkladá :                Ing. Iveta Jurisová – prednostka MsÚ 
Schválil :                    Ing. Iveta Jurisová – prednostka MsÚ 
Materiál obsahuje :  Dôvodovú správu, Žiadosť o zmenu poplatkov v školskej jedálni  
                                     a termínu zápisu detí,  Návrh VZN č. .../2015, Protest prokurátora  
Počet výtlačkov:        18 
Rozdeľovník:            členovia MsZ – 13 x  
                                           primátor mesta 

                            prednostka MsÚ 
                            hlavná kontrolórka 
                           MsÚ - odd.  správne, soc. vecí, podnikania,  ŽP a kultúry 
                           MsÚ – odd. finančné a správy majetku 

 
Prerokované :  na komisii  kultúry, školstva a športu  konanej dňa 27.10.2015, o výsledku 
bude informovať predseda komisie, 
na zasadnutí komisie finančnej a správy majetku pri MsZ, dňa    27.10.2015,   o výsledku 
bude informovať predseda komisie, 
na pracovnom stretnutí poslancov dňa MsZ 28.10.2015. 
 
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 k dnešnému dňu neboli uplatnené žiadne 
pripomienky. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
A/ vyhovuje  
Protestu Okresného prokurátora v Trenčíne Pd 260/15/3309-4 zo dňa 08.09.2015 proti článku 
3, článku 4 odseky 2 až 5, článku 5 odsek 2, článku 6 odsek 2 a odsek3, článku 7 odsek 2 a 
odsek 3, článku 8, článku 9 odsek 1 a odsek 2 VZN č. 7/2011  schváleného MsZ Nemšová 
dňa 27.06.2011 uznesením č. 39 účinného 01.09.2011 v znení neskorších dodatkov 
B)  Schvaľuje VZN č. .../2015 
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. 



 
Dôvodová správa  

 
k bodu:  Návrh  VZN č. ../2015 o   školských poplatkoch na území mesta Nemšová 
 
1.Na základe  žiadosti  riaditeľky ZŠ Janka Palu 2, č.j. 921/2015  zo dňa 08.09.2015 
a v zmysle novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné upraviť termín zápisu detí do školy 
v období  od 1.4. do 30.4. T.z., že je potrebné presne stanoviť termín miesto a čas tohto zápisu 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, ktorý predchádza začiatku školského roka, 
v ktorom má dieťa začať plniť školskú dochádzku.  
V žiadosti sa ďalej uvádza, že je potrebné zjednotiť finančné pásmo na nákup potravín na 
jedno jedlo poskytované žiakom  a deťom v školskej jedálni pri Základnej škole Janka Palu 2. 
Žiaci majú 2. finančné pásmo na  nákup potravín  a deti v materskej škole 3. finančné pásmo 
čo je 1,19 € na potraviny  ( toto bolo daná v pôvodnom VZN  rovnaké aké je aj v  Materskej 
škole Odbojárov 177/8A).  
V Návrhu VZN  je  zohľadnená požiadavka základnej školy a je navrhnuté jednotné 2. 
finančné pásmo, čo je 1,12 € za potraviny pre deti Materskej školy sv. Gabriela. 
Zápis detí  je navrhnutý nasledovne: 
Základná škola, Janka Palu 2, Nemšová: 
miesto zápisu: Základná škola, Janka Palu 2, 914 41 Nemšová 
termín zápisu: druhý utorok a streda v mesiaci apríl bežného roka od 14:00 hod  do 17.00 
hod. v učebni na 1. poschodí základnej školy. 
Pre cudzích stravníkov stravujúcich sa v Školskej jedálni, Školská 9, Nemšová, ktorými sú  deti  
Materskej školy sv. Gabriela  je určená úhrada nákladov vo výške 2,57 €  ( 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) .  
 
2. Mestu Nemšová bol doručený dňa 16.09.2015 listom č.j. 637/2015 protest Okresného 
prokurátora v Trenčíne Pd 260/15/3309-4  proti článku 3, článku 4 odseky 2 až 5, článku 5 
odsek 2, článku 6 odsek 2 a odsek3, článku 7 odsek 2 a odsek 3, článku 8, článku 9 odsek 1 a 
odsek 2 VZN č. 7/2011  schváleného MsZ Nemšová dňa 27.06.2011 uznesením č. 39 
účinného 01.09.2011 v znení neskorších dodatkov.  
Všetky požiadavky vyplývajúce z protestu boli zapracované do Návrh VZN, t.z. že z článku 3 
odseky 4 a 5, z článku 4 odseky 2 až 5, z článku 5 odsek 2, z článku 6 odsek 2 a 3, z článku 7 
odsek 2 a odsek 3, článok 8 boli vypustené a v návrhu VZN sa nenachádzajú. 
Článok  9 odsek 1 a odsek 2  bol dopracovaný v zmysle platnej legislatívy.   
Protestu prokurátora vyhovujeme. 
  
 
Vypracoval: Ing. Jurisová 
Nemšová, 22.10.2015 


