MESTO N OVÉ MESTO NAD VÁHOM

Dodatok č. 3
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 12.12.2017.

Dodatok č. 3
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), § 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 v znení dodatku č. 1 a č. 2 sa mení a dopĺňa
nasledovne:
V článku 1 v § 3 ods. 4 znie:
4. Dotácia na kalendárny rok na mzdy a prevádzku sa poskytuje podľa počtu žiakov prijatých
rozhodnutím riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka a podľa výšky dotácie na žiaka určenej na príslušný
kalendárny rok týmto nariadením.
Na účely dotácie pre zariadenia školského stravovania v základnej škole sa použije počet
všetkých žiakov základnej školy.
Na účely dotácie pre centrá voľného času sa použije počet žiakov centra voľného času s trvalým
bydliskom na území mesta Nové Mesto nad Váhom.
Na účely dotácie pre školské kluby detí sa použije počet všetkých žiakov nultého až piateho
ročníka základnej školy prijatých do školského klubu detí.
Na účely dotácie pre základné umelecké školy sa použije počet žiakov základnej umeleckej
školy od 5 rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku.
V článku 2 v § 3 odseky 1.1 a 1.2 znejú:
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 štúdiu:

4,00 eur

b) základné individuálne štúdium:

8,00 eur

c) základné skupinové štúdium:

4,50 eur

d) prípravné individuálne štúdium:

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 vo veku 25 až 26 rokov, ktorý je nezaopatreným
dieťaťom podľa osobitného predpisu,3) sa mesačne prispieva sumou podľa druhu štúdia:
a) individuálne štúdium:
b) skupinové štúdium:

12,00 eur
6,00 eur

V článku 2 v § 9 sa dopĺňa ods. 4, ktorý znie:
Príloha č. 1 všeobecne záväzného nariadenia sa nahrádza novou prílohou č. 1.
Tento dodatok všeobecne záväzného nariadenia bol schválený dňa 12.12.2017 na 18. zasadnutí
mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom uznesením č. 265/2017 - MsZ a nadobúda
účinnosť dňom 1. januára 2018 okrem ustanovenia čl. 2 § 3 ods. 1.1 a 1.2, ktoré nadobúdajú
účinnosť dňom 1. septembra 2018.
Ostatné časti všeobecne záväzného nariadenia mesta sa nemenia.

V Novom Meste nad Váhom dňa 12.12.2017.
Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta

Príloha č. 1 VZN č. 8/ 2016
Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
od 1.1.2018

výška dotácie na žiaka v €
školy a školské zariadenia zriadené mestom
Základná umelecká škola - individuálne vyučovanie

od 1.1.2018 od 1.10.2017
1 118,00

1 053,00

365,00

345,00

2 240,00

2 134,00

252,00

255,00

75,00

71,50

Školský klub detí ako súčasť ZŠ - Tematínska ul.

355,00

153,00

Školský klub detí ako súčasť - Ul. kpt. Nálepku

355,00

130,00

Školský klub detí ako súčasť ZŠ - Odborárska ul.

355,00

126,00

ŠKD spolu: priemerná dotácia na žiaka ŠKD

355,00

136,33

Školská jedáleň ako súčasť ZŠ - Tematínska ul.

131,00

121,00

Školská jedáleň ako súčasť ZŠ - Ul. kpt. Nálepku

124,00

117,00

Školská jedáleň ako súčasť ZŠ - Odborárska ul.

130,00

122,00

ŠJ spolu: priemerná dotácia na žiaka ZŠ-potenciálneho stravníka

128,33

120,00

Základná umelecká škola - skupinové vyučovanie
Materská škola
Centrum voľného času-rozpočtová org. s právnou subjektivitou

Centrum voľného času ako súčasť základnej školy

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 dotácie na žiaka v € ¹’
337,25
125,43
71,25
65,78
121,92
110,40

Poznámky:
¹) Podľa § 6 ods. 12 písm. j) zákona NR SR č. 596/2003 v znení neskorších predpisov dotácia na
žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi sa určuje najmenej vo výške
88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka rovnakého školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Dodatkom č. 3 všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2016 sa dotácia na žiaka školského
zariadenia zriadeného cirkvou určuje :
- v školskom klube detí vo výške 95% z priemernej sumy dotácie určenej na mzdy a prevádzku
na žiaka školského klubu detí zriadeného mestom
- v centre voľného času vo výške 95% z dotácie určenej na mzdy a prevádzku na žiaka centra
voľného času pri základnej škole zriadeného mestom
- v školskej jedálni vo výške 95% z priemernej sumy dotácie určenej na mzdy a prevádzku na
žiaka – potenciálneho stravníka školskej jedálne zriadenej mestom

V Novom Meste nad Váhom dňa 12.12.2017.

