MESTO N OVÉ MESTO NAD VÁHOM

Dodatok č. 8
všeobecne záväzného nariadenia
Mesta Nové Mesto nad Váhom
č. 8/ 2018
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

V Novom Meste nad Váhom 11.5.2021.

Dodatok č. 8
všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom
č. 8/2018 – 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
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 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), § 49 ods. 4, 114 ods. 6, 116 ods. 6 a 140 ods. 10 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) a v súlade s § 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 s § 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. 8/2018 v znení dodatkov č. 1 až 7 sa mení a dopĺňa
nasledovne:
V § 4 Určenie výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole (MŠ) ods. 1 znie:
1. Za dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné, prispieva jeho zákonný
zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne sumou 20,00 eur.
V § 5 Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom
v základnej umeleckej škole (ZUŠ) ods. 1 znie:
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole
prispieva:
1.1 zákonný zástupca žiaka alebo žiak do dovŕšenia veku 25 rokov mesačne sumou podľa
druhu štúdia:
a) prípravné skupinové štúdium:
c) základné individuálne štúdium:
c) základné skupinové štúdium:

8,00 eur
10,00 eur
8,00 eur

1.2 za dieťa, ktoré k dátumu zisťovania údajov o počte žiakov podľa osobitného predpisu
nedosiahlo vek 5 rokov, a za žiaka, ktorý k tomuto dátumu dovŕšil vek najmenej 25
rokov a je nezaopatreným dieťaťom podľa osobitného predpisu, sa mesačne prispieva
sumou podľa druhu štúdia:
a) individuálne štúdium:
b) skupinové štúdium:

14,00 eur
9,00 eur

1.3 žiak starší ako 25 rokov, ktorý nie je nezaopatreným dieťaťom podľa osobitného
predpisu, prispieva mesačne sumou podľa druhu štúdia:

a) individuálne štúdium:
b) skupinové štúdium:

25,00 eur
14,00 eur

1.4 za každé štúdium, ktoré presahuje jednu individuálnu a jednu skupinovú formu
vzdelávania, sa mesačne prispieva sumou určenou v ods. 1.1 až 1.3 zvýšenou
o 100%.
1.5 zákonný zástupca žiaka, resp. plnoletý žiak, ktorý odovzdal čestné vyhlásenie podľa
osobitného predpisu základnej umeleckej škole zriadenej iným zriaďovateľom,
prispieva mesačne sumou podľa druhu štúdia:
a) individuálne štúdium:
b) skupinové štúdium:

80,00 eur
50,00 eur

V § 6 Určenie výšky mesačných príspevkov na činnosť školských výchovno-vzdelávacích
zariadení sa odseky 1 a 2 menia nasledovne:
Ods. 1 znie:
1. Žiak školského klubu detí prispieva mesačne sumou:

10,00 eur

Ods. 2 znie:
1. Za žiaka centra voľného času, ktorý je nezaopatreným dieťaťom podľa osobitného
predpisu, sa prispieva mesačne na štandardný rozsah pravidelnej záujmovej činnosti,
ktorým sú 1 až 2 hodiny týždenne, sumou podľa druhu záujmovej činnosti:
a) kurz cudzieho jazyka:

10,00 eur

b) plavecký kurz:

12,00 eur

c) kurz/ krúžok spoločenských tancov:

3,00 eur

d) ostatné tanečné kurzy a krúžky, pohybové hry:

3,00 eur

e) tanečné, spevácke a hudobné skupiny:

3,00 eur

f) modelárske krúžky (automodelársky, leteckomodelársky...):

3,50 eur

g) literárno-dramatické krúžky (herectvo, bábkoherectvo...).:

4,00 eur

h) audiovizuálny, fotografický, internetový krúžok:

3,00 eur

i) stolnotenisový krúžok:

3,00 eur

j) športové krúžky:

2,50 eur

k) prírodovedné krúžky (rybársky, včelársky, botanický...):

2,50 eur

l) šachový krúžok:

2,50 eur

m) krúžok šikovných rúk, žonglérsky krúžok...:

2,50 eur

n) detské a mládežnícke záujmové kluby (klub dievčat, rómsky klub...):

2,50 eur

o) tvorivé dielne, výtvarný krúžok:

4,00 eur

Za každú ďalšiu hodinu pravidelnej týždennej záujmovej činnosti sa suma mesačného
príspevku podľa písmen a) až o) zvyšuje o 0,50 eur.
Mesačný príspevok za záujmový útvar, ktorý nie je uvedený v tomto odseku, je totožný s
príspevkom za záujmový útvar, ktorý je podľa výdavkov na činnosť, rozsahu a obsahu
činnosti najviac podobný.

V § 10 Určenie výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov zariadení školského
stravovania a podmienky úhrady týchto príspevkov sa odsek 3 mení nasledovne:
3. Príspevok na úhradu režijných nákladov na výrobu jedla v školskej jedálni sa určuje pre
všetky vekové kategórie detí a žiakov vo výške 0,30 eur za jedno hlavné jedlo.
Príloha č. 1 Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia od 1.1.2021 sa nahrádza novou prílohou č.
1 „Určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia od 1.7.2021“.
Ostatné časti všeobecne záväzného nariadenia mesta sa nemenia.

Tento dodatok všeobecne záväzného nariadenia bol schválený dňa 11.5.2021 na 14. zasadnutí
mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom uznesením č. 322 /2021-MsZ a nadobúda
účinnosť dňom 1. júla 2021.
V Novom Meste nad Váhom dňa 11.5.2021.

Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta

Príloha č. 1 VZN č. 8/2018 v znení dodatku č. 8
Určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
od 1.7.2021 podľa dodatku č. 8 VZN č. 8/2018

školy a školské zariadenia zriadené mestom
Základná umelecká škola - individuálne vyučovanie
Základná umelecká škola - skupinové vyučovanie
Materská škola
Centrum voľného času-rozpočtová org. s právnou subjektivitou

Centrum voľného času ako súčasť základnej školy
Školský klub detí ako súčasť ZŠ - Tematínska ul.
Školský klub detí ako súčasť - Ul. kpt. Nálepku
Školský klub detí ako súčasť ZŠ - Odborárska ul.

ŠKD spolu: priemerná dotácia na žiaka ŠKD
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ - Tematínska ul.
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ - Ul. kpt. Nálepku

výška FP na žiaka v €
od 1.7.2021
1 067,00
350,00
2 788,00
319,00
100,00
465,00
504,00
510,00
493,00
139,00

Školská jedáleň ako súčasť ZŠ - Odborárska ul.

150,00
219,00

ŠJ spolu: priemerná dotácia na žiaka ZŠ-potenciálneho stravníka

169,33

školy a školské zariadenia zriadené cirkvou
Školský klub detí ako súčasť základnej školy
Centrum voľného času ako súčasť základnej školy
Školská jedáleň ako súčasť základnej školy

výška FP na žiaka¹ v €
493,00
100,00
169,33

Materská škola
2 788,00
Poznámky:
¹) Podľa § 6 ods. 12 písm. j) zákona NR SR č. 596/2003 v znení neskorších predpisov dotácia
na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi sa určuje
najmenej vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka rovnakej školy
a rovnakého školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 8/2018 v znení dodatku č. 8 sa dotácia na dieťa
v školách a v školských zariadeniach zriadených cirkvou určuje :
- v školskom klube detí vo výške 100% z priemernej sumy dotácie určenej na mzdy
a prevádzku na žiaka školského klubu detí zriadeného mestom
- v centre voľného času ako súčasti ZŠ vo výške 100% z dotácie určenej na mzdy a prevádzku
na žiaka centra voľného času ako súčasti základnej školy zriadenej mestom
- v školskej jedálni vo výške 100% z priemernej sumy dotácie určenej na mzdy a prevádzku
na žiaka – potenciálneho stravníka školskej jedálne zriadenej mestom
- v materskej škole vo výške 100% z dotácie určenej na mzdy a prevádzku na dieťa materskej
školy zriadenej mestom

V Novom Meste nad Váhom dňa 11.5.2021.
Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta

