MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :
MsR:
MsZ:

14. schôdzka
14. zas. MsZ

dňa:
dňa:

13.4.2017
25.4.2017

Názov materiálu:
Dodatok č. 1 všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 8/2016-VZN o určení výšky finančných
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej
školy a dieťa školského zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov detí a žiakov
a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach
Dôvodová správa:
Na účely rozdeľovania výnosu dane z príjmu FO obciam môže dieťa alebo žiaka uviesť do zberu
údajov podľa § 7a zákona č. 597/2003 len jeden zriaďovateľ. Ak dieťa alebo žiak v priebehu
kalendárneho roka navštevuje viac škôl rovnakého druhu, finančné prostriedky z podielu na
výnose dane z príjmu FO dostane len ten zriaďovateľ, pre ktorého školu zákonný zástupca
dieťaťa alebo žiak poskytol k 15. septembru čestné vyhlásenie na účely započítania.
Z tohto dôvodu Mesto Nové Mesto nad Váhom určilo všeobecne záväzným nariadením č. 8/2016
mesačný príspevok zákonných zástupcov, ktorí poskytli čestné vyhlásenie inému zriaďovateľovi
materskej školy, vo výške 150,- eur, čím sa čiastočne kompenzuje výpadok príjmov. Na základe
skúsenosti z praxe sa navrhuje, aby sa takto zvýšený mesačný príspevok nevzťahoval na
občanov, ktorí sa v priebehu roka prihlásia na trvalý pobyt v Novom Meste nad Váhom, nakoľko
pri najbližšom rozdeľovaní výnosu dane z príjmov podľa zákona č. 564/2004 a nariadenia vlády
SR č. 668/2004 sa už zahrnú do výpočtu dane z príjmu FO pre Mesto Nové Mesto nad Váhom.
Určením výšky mesačného príspevku podľa tohto dodatku VZN nevzniká nárok na prijatie
dieťaťa počas školského roka do materskej školy. Dieťa možno prijať do materskej školy
v priebehu školského roka len vtedy, ak sú na to vytvorené vhodné podmienky, najmä kapacitné.
Návrh uznesenia :
Mestské zastupiteľstvo uznesením číslo

/2017-MsZ:

a) schvaľuje dodatok č. 1 všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2016 – VZN o určení výšky
finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov
žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach
b) ukladá zabezpečiť vyhlásenie nariadenia jeho vyvesením na úradnej tabuli mesta najmenej na
dobu 15 dní
Termín: podľa textu, zodp.: prednosta MsÚ
Meno spracovateľa: Mgr. D. Hevery
Funkcia: vedúci OŠMaTK

Meno predkladateľa: Mgr. D. Hevery
Funkcia: vedúci OŠMaTK

Podpis predkladateľa:

MESTO N OVÉ MESTO NAD VÁHOM

Dodatok č. 1
všeobecne záväzného nariadenia
Mesta Nové Mesto nad Váhom
č. 8/ 2016
o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy
a dieťa školského zariadenia
a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

V Novom Meste nad Váhom 25.4.2017

Dodatok č. 1
všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom
č. 8/ 2016 – VZN
o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
Mestské zastupiteľstvo Mesta Nové Mesto nad Váhom podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12 písm. c)
a § 6 ods. 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č.
596/2003), príslušných ustanovení 1) zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len školský zákon), § 19 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona NR
SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto dodatku všeobecne
záväzného nariadenia:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 8/2016 sa mení a dopĺňa nasledovne:
Článok 2 sa mení a dopĺňa nasledovne:
§ 2 ods. 1 znie:
1. Ak v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je uvedené ináč, za pobyt dieťaťa v materskej
škole prispieva jeho zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na
jedno dieťa mesačne sumou:
1. 1 na dieťa prijaté na základe zápisu na nový školský rok:
a) na dieťa, ktoré dovŕšilo vek 3 rokov:
13,00 eur
b) na dieťa, ktoré nedovŕšilo vek 3 rokov:
30,00 eur
a to aj za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 3 rokov 16. deň a neskôr
c) na dieťa, ktorého zákonný zástupca odovzdal čestné vyhlásenie podľa osobitného
predpisu4) materskej škole zriadenej iným zriaďovateľom:
150,00 eur
1. 2 na dieťa prijaté priebežne počas školského roka:
a) na dieťa, ktoré nebolo zahrnuté do zberu údajov k 15. septembru v bežnom školskom roku
podľa § 7a zákona č. 597/2003 v žiadnej materskej škole zaradenej do siete škôl: mesačný
príspevok podľa § 2 ods. 1.1 písm. a) alebo b) tohto článku
b) na dieťa, ktoré k 15. septembru v bežnom školskom roku bolo zahrnuté do zberu údajov
podľa § 7a zákona č. 597/2003 v materskej škole zriadenej inou obcou a malo trvalý
pobyt mimo Nového Mesta nad Váhom, avšak počas školského roka bolo prihlásené na
trvalý pobyt v Novom Meste nad Váhom: mesačný príspevok podľa § 2 ods. 1.1 písm. a)
alebo b) tohto článku
c) na dieťa s trvalým pobytom v inej obci, ktoré k 15. septembru v bežnom školskom roku
bolo zahrnuté do zberu údajov podľa § 7a zákona č. 597/2003 v materskej škole zriadenej
inou obcou alebo iným zriaďovateľom: mesačný príspevok podľa § 2 ods. 1.1 písm. c)
tohto článku

d) na dieťa s trvalým pobytom v Novom Meste nad Váhom, ktoré k 15. septembru v bežnom
školskom roku bolo zahrnuté do zberu údajov podľa § 7a zákona č. 597/2003 v materskej
škole zriadenej iným zriaďovateľom: mesačný príspevok podľa § 2 ods. 1.1 písm. c) tohto
článku
Ostatné časti všeobecne záväzného nariadenia mesta sa nemenia.

Tento dodatok všeobecne záväzného nariadenia bol schválený dňa 25.4.2017 na 14. zasadnutí
mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom uznesením č. /2017 - MsZ a nadobúda
účinnosť dňom 15. mája 2017.

V Novom Meste nad Váhom dňa 25.4.2017.

Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta

