Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica dňa 08. 04. 2013
VZN zverejnené na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica dňa 25. 04. 2013
VZN nadobúda účinnosť dňa 01. 06. 2013

Mesto Nová Dubnica na základe § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva pre
územie mesta Nová Dubnica

Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2013
Mesta Nová Dubnica
- 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 na činnosť centra voľného času
- o výške príspevku v základnej umeleckej škole
- o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach

Prvá časť - Všeobecné ustanovenia
Článok 1
Účel
1. Toto všeobecné záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ bližšie upravuje práva
a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorý má dieťa zverené do
osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu
/ďalej len zákonný zástupca/ navštevujúce školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Dubnica v súlade so zákonom č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Mesto Nová Dubnica je zriaďovateľom škôl:
Materská škola, Petra Jilemnického 12/5, Nová Dubnica a jej elokované
pracoviská na ul. M. Kukučína 787/10, Nová Dubnica, na ul. Komenského sady
5914, Nová Dubnica a Základnej škole, J. Kráľa 33/1, Nová Dubnica
Základná škola, Janka Kráľa 33/1, Nová Dubnica
Základná umelecká škola, P.O. Hviezdoslava 13/4, Nová Dubnica
3. Mesto Nová Dubnica je zriaďovateľom školských zariadení:
Centrum voľného času, P.O. Hviezdoslava 13/4, Nová Dubnica
Školský klub detí pri Základnej škole, Janka Kráľa 33/1, Nová Dubnica
Školská jedáleň pri Základnej škole, Janka Kráľa 33/1, Nová Dubnica.

Školská jedáleň pri Materskej škole, Petra Jilemnického 12/5, Nová Dubnica
Školská jedáleň na ul. M. Kukučína 787/10 Nová Dubnica ako súčasť Materskej
školy, Petra Jilemnického 12/5, Nová Dubnica
Školská jedáleň na ul. Komenského sady 59/14 Nová Dubnica ako súčasť
Materskej školy, Petra Jilemnického 12/5, Nová Dubnica
Článok 2
Predmet
Predmetom tohto VZN je:
1. Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole
2. Určenie výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
3. Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou školského klubu detí
4. Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti
centra voľného času
5. Určenie výšky mesačného príspevku v základnej umeleckej škole
6. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školských jedálňach
Druhá časť - Školy
Článok 3
Určenie miesta a času zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole /ďalej len zápis/1.
2. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni,
keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť2.
3. Zápis detí v Základnej škole, Janka Kráľa 33/1, 018 51 Nová Dubnica :
- miesto zápisu : budova základnej školy
- termín zápisu : prvé dva po sebe idúce pracovné dni konania zápisu do 1. ročníka
základnej školy v zmysle platnej legislatívy
- čas zápisu : od 15.00 hod.
4. Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje osobné údaje:
a/ meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť,
štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
b/ meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.
5. V prípade, že si zákonný zástupca nesplní povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu
do 331,50 €3.

Článok 4
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu4, zákonný
zástupca prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy príspevkom.

2. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje vo výške 16 € za mesiac na
jedno dieťa.
3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa5:
a/ ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b/ ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že
je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi6,
c/ ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
4. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za
dieťa7:
a/ ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
b/ ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi.
V týchto prípadoch je možné príspevok znížiť alebo odpustiť na základe písomnej
žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. K žiadosti je potrebné priložiť preukázateľné
doklady (potvrdenie od lekára). Žiadosť o zníženie príspevku predkladá zákonný
zástupca riaditeľovi školy. Pomernú časť príspevku určí riaditeľ materskej školy.
5. Ak sú splnené predchádzajúce podmienky, riaditeľ vráti alebo započíta na úhradu na
ďalší mesiac už zaplatený príspevok.
6. V prípade, že rodič neuhradí príspevok v stanovenom termíne, riaditeľka materskej
školy môže po predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky
dieťaťa do materskej školy.
7. Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 10. dňa v kalendárnom mesiaci
bezhotovostne na účet materskej školy.

Tretia časť - Školské zariadenia a výšky príspevkov na čiastočnú úhradu ich nákladov
Článok 5
Školský klub detí
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva
mesačne zákonný zástupca dieťaťa vo výške 6,00 €.
2. Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 20. dňa v kalendárnom mesiaci
bezhotovostne na účet základnej školy.
Článok 6
Centrum voľného času
1. Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času prispieva polročne
zákonný zástupca dieťaťa alebo dospelá osoba :
a) vo výške 10 € v záujmovom útvare : Klub paličkovanej čipky, Klub tvorivých
inšpirácií, Pohybové cvičenia pre zdravotne ťažko postihnutých
b) vo výške 13 € v záujmovom útvare : MiniDance, DanceAerobic, Kreatívny svet,
Výtvarná dúha, Minilienočky, Moderný tanec, Hip-Hop, Detský folklórny
súbor, mažoretky, StarDance, Fitlopty, Keramický krúžok, Brušné tance,
Pohybové a loptové hry a novootvorené záujmové útvary príbuzného zamerania.

c) vo výške 15 € v záujmovom útvare : Anglický a nemecký jazyk pre materskú
školu
d) vo výške 20 € v záujmovom útvare : Anglický a nemecký jazyk pre základnú
školu
e) vo výške 30 € v záujmovom útvare : Anglický a nemecký jazyk pre strednú
školu a dospelých
f) vo výške 5 € v záujmovom útvare: Šlapajka (turistický krúžok)
g) vo výške 0 € pre deti, ktoré v rámci záujmového útvaru reprezentujú mesto na
kultúrnych a spoločenských podujatiach
h) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času prispieva
príležitostne zákonný zástupca alebo dospelá osoba vo výške 1 € za vstup do
detského centra Dubáčik (rodič spolu s dieťaťom)
Písmeno a) až h) platí pre deti s trvalým pobytom na území mesta Nová Dubnica. Deti
z inej obce, ktoré navštevujú záujmové útvary uvedené bode b) prispievajú sumou vo
výške 18 € a v bode d) prispievajú sumou vo výške 25 €.
1. Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času prispieva mesačne
zákonný zástupca dieťaťa alebo dospelá osoba vo výške 27 € v záujmovom útvare:
„Slnečnice - záujmová činnosť pre deti so špeciálnymi potrebami“.
Uvedená suma sa úmerne kráti v prípade, že dieťa tohto útvaru z objektívnych
dôvodov (nemoc, lekárske vyšetrenia ...) vymešká v danom mesiaci v záujmovom
útvare viac ako 50% pracovných dní daného mesiaca.
Mesačný príspevok sa uhrádza za daný mesiac do konca daného mesiaca.
2. Príspevok sa uhrádza za prvý polrok školského roku do 31. októbra, za druhý polrok
do 28. februára príslušného polroku bezhotovostne na účet centra voľného času.
Článok 7
Základná umelecká škola
1.Výšku príspevku v základnej umeleckej škole zriaďovateľ určuje nasledovne:
a ) Individuálna forma vyučovania:
 Prípravné štúdium (od 3 do 7 rokov)................................ 4 €/žiak
 Žiaci od 7 do 25 rokov, ktorí nie sú zárobkovo činní....... 6 €/žiak
 Žiaci od 7 do 25 rokov, ktorí nie sú zárobkovo činní
a navštevujú viac odborov................................................ 9 €/žiak
 súrodenci v hudobnom odbore ........................................ 5 €/žiak
 Žiaci, ktorí navštevujú dychový orchester ...................... 4 €/žiak
 Žiaci od 18 do 25 rokov, ktorí sú zárobkovo činní ......... 10 €/žiak
 Dospelí od 25 do 70 rokov .............................................. 15 €/žiak
 Žiaci, ktorí sú z inej obce ................................................ 13 €/žiak
 Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávací potrebami
(bez ohľadu veku) ............................................................ 8 €/žiak
b) Skupinová forma vyučovania:
 Prípravné štúdium (od 3 do 7 rokov)................................
 Žiaci od 7 do 25 rokov, ktorí nie sú zárobkovo činní.......
 Žiaci od 7 do 25 rokov, ktorí nie sú zárobkovo činní

3 €/žiak
4,5 €/žiak






a navštevujú viac odborov................................................
Žiaci od 18 do 25 rokov, ktorí sú zárobkovo činní .........
Dospelí od 25 do 70 rokov ..............................................
Žiaci, ktorí sú z inej obce ................................................
Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávací potrebami
(bez ohľadu veku) ............................................................

6,50 €/žiak
8 €/žiak
11 €/žiak
9 €/žiak
8 €/žiak

2. Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 15. dňa v príslušnom kalendárnom
mesiaci bezhotovostne na účet školy.
Článok 8
Zníženie alebo odpustenie príspevku
1. Príspevok určený v článku 4 tohto VZN sa odpúšťa na základe písomnej žiadosti
zákonného zástupcu dieťaťa po predložení dokladu o tom, že dieťa je zdravotne ťažko
postihnuté8.
2. Príspevky určené v článku 5 ods. 1 a článku 6 ods. 1 tohto VZN je možné znížiť alebo
odpustiť na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa alebo plnoletého
žiaka /ďalej len povinná osoba/ po predložení dokladu o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného
predpisu6.
3. Žiadosť podľa ods. 1 a 2 tohto článku predkladá zákonný zástupca riaditeľovi školy
alebo riaditeľovi školského zariadenia.
4. O znížení alebo odpustení príspevku rozhodne zriaďovateľ najneskôr do 3 dní odo dňa
doručenia žiadosti.
5. Zriaďovateľ poveruje rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku príslušného
riaditeľa školy alebo školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
6. Rozhodnutie o znížení alebo odpustení príspevku je platné a účinné vždy na jeden
kalendárny rok.
7. Výška príspevkov je stanovená nasledovne:
a/ za pobyt dieťaťa v školskom klube detí - 50% zo sumy stanovenej v článku 5 ods. 1
b/ za pobyt dieťaťa v centre voľného času - 50% zo sumy stanovenej v článku 6 ods. 1
Celkový príspevok rodiča sa vypočíta ako 50% z pomernej časti: počet dní, v ktorých
dieťa bolo prítomné v škole alebo v školskom zariadení a počet pracovných dní
v danom mesiaci.

Článok 9
Školské účelové zariadenia - zariadenia školského stravovania
Školská jedáleň, výdajná školská jedáleň
1. Školské jedálne a výdajné školské jedálne /ďalej len školské jedálne/ poskytujú svoje
služby pre deti, žiakov a zamestnancov školy a školských zariadení.
2. Stravníkom v školských jedálňach sú deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských
zariadení.
3. Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj iným fyzickým osobám ako sú uvedené
v bode 2 tohto článku, a to so súhlasom riaditeľa školy.
4. Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza
zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov nasledovne:

Kategória stravníkov

Desiata Obed

MŠ /stravníci 2-6 rokov/

0,28 €

Olovrant Spolu

0,68 € 0,23 €

1,19 €

ZŠ /stravníci 6-11 rokov/

1,01 €

1,01 €

ZŠ /stravníci 11-15 rokov/

1,09 €

1,09 €

5. Pre dieťa, ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a predloží
riaditeľovi základnej, resp. materskej školy príslušné doklady, je výška príspevku
nasledovná:
- materská škola – 0,10 €
- základná škola – /ročníky 1-4/ – 0,01 €
- základná škola – /ročníky 5-9/ – 0,09 €.
6. Školské stravovacie zariadenie poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov,
ktoré uhrádza zamestnanec školy, školského zariadenia a iné fyzické osoby v sume:
Kategória stravníkov
Desiata Obed
Olovrant Spolu
(stravníci od 15 – 18 rokov)
Dospelí:
- zamestnanci školy
1,19 €
1,19 €
- iné fyzické osoby
1,19 €
1,19 €
+ réžia
+ réžia
7. Zriaďovateľ určuje výšku režijných nákladov na 1 obed v sume 1,00 € vo všetkých
školských stravovacích zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
8. Školské stravovacie zariadenie poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov,
ktoré uhrádza iná fyzická osoba vo výške 1,00 € .
9. Príspevok sa platí mesačne do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca vopred bezhotovostne na účet školy, prípadne poštovou poukážkou.
Záverečné ustanovenia
Článok 10
1. Kontrolou dodržiavania tohto VZN vykonávajú:
a/ hlavný kontrolór mesta
b/ komisia školstva
2. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici dňa 24. 04. 2013,
uznesením č. 29.
3. VZN nadobúda účinnosť 01. 06. 2013.
4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 6/2012.

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta

1. § 20 ods. 2 prvá veta zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2. § 19 ods. 3 zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4. § 28 ods. 3 zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5. § 28 ods. 6 zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6. Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov
7. § 28 ods. 7 zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
8. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

