VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA DUBNICA NAD VÁHOM
č. 7 / 2019
zo dňa 26.06.2019
Mesto Dubnica nad Váhom podľa ustanovení § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení zákona č. 245/2008 o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona 544/2010 Z.z. o
dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 7 / 2019
(úplné znenie - zmena: VZN č. 13/2019 s účinnosťou od 1.1.2020)
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dubnica nad Váhom.
PRVÁ ČASŤ
Všeobecné ustanovenia
Článok l
Účel
1) Toto všeobecne 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 Dubnica nad
Váhom v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a
o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Mesto Dubnica nad Váhom je zriaďovateľom škôl:
a) Materská škola Centrum II 72, Dubnica nad Váhom,
b) Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Dubnica nad Váhom,
c) Základná škola s materskou školou P. Demitru Centrum II 87, Dubnica nad Váhom,
d) Základná škola s materskou školou Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom,
e) Základná umelecká škola Obrancov mieru 356, Dubnica nad Váhom.
3) Mesto Dubnica nad Váhom je zriaďovateľom školských zariadení:
a) Centrum voľného času Pod hájom 1356, Dubnica nad Váhom,
b) Školský klub detí ako súčasť Základnej školy s materskou školou Centrum I 32, Dubnica
nad Váhom,
c) Školský klub detí ako súčasť Základnej školy s materskou školou P.Demitru Centrum II
87, Dubnica nad Váhom,
d) Školský klub detí ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Pod hájom 967,
Dubnica nad Váhom,
e) Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy s materskou školou Centrum I 32, Dubnica
nad Váhom,
f) Výdajná školská jedáleň, elokované pracovisko Centrum I 31 ako súčasť Základnej
školy s materskou školou Centrum I 32, Dubnica nad Váhom,
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g) Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy s materskou školou P.Demitru Centrum II
h)
i)
j)
k)
l)

87, Dubnica nad Váhom,
Výdajná školská jedáleň, elokované pracovisko Centrum II 85 ako súčasť Základnej
školy s materskou školou P.Demitru Centrum II 87, Dubnica nad Váhom,
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Pod hájom 967,
Dubnica nad Váhom,
Školská jedáleň, elokované pracovisko Pod hájom 966 ako súčasť Základnej školy s
materskou školou, Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom,
Školská jedáleň ako súčasť Materskej školy, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom,
Školská jedáleň, elokované pracovisko Centrum I 29 ako súčasť Materskej školy
Centrum II 72, Dubnica nad Váhom.
Článok2
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 na činnosti základnej

umeleckej školy.

4) Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravného, režijných nákladov

a podmienok úhrady školskej jedálni základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom
5) Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
školského klubu.
6) Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra
voľného času.
DRUHÁ ČASŤ
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. Povinnú školskú dochádzku si dieťa plní v základnej škole, určenej VZN č.
6/2019 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Dubnica nad Váhom.

2) Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď

dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

3) Zápis detí sa koná v jednotlivých dubnických základných školách takto:

a) miesto zápisu :
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Dubnica nad Váhom,
Základná škola s materskou školou P.Demitru Centrum II 87, Dubnica nad Váhom, Základná
škola s materskou školou Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom,
b) termín zápisu: prvá pracovná streda a štvrtok, ktoré sú dňom školského vyučovania, v mesiaci
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apríl,
c) čas zápisu: od 15:00 do 18:00 h,
d) presný dátum a miesto konania zápisu oznámi riaditeľ základnej školy najneskôr 14 dní pred
začiatkom zápisu na verejne prístupnom mieste v škole a na webovom sídle školy.
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, 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 €.
TRETIA ČASŤ
Školy
Článok 4
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov

materskej školy mesačne sumou, uvedenou v prílohe tohto VZN.

2) Príspevok sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca predloží z r i a ď o v a t e ľ o v i materskej školy doklad o tom,

že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
3) Príspevok na základe tohto VZN sa neuhrádza za dieťa:
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,
c) počas prerušenia prevádzky materskej školy, ktorá bola zapríčinená zriaďovateľom,
d) z iných závažných dôvodov, ktoré môže zohľadniť a uznať riaditeľ školy.

4) V prípadoch podľa bodu 3 písm. a) až d) uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného

príspevku na základe rozhodnutia riaditeľa školy. Žiadosť na úhradu pomernej časti sa
podáva priamo v materskej škole. K žiadosti je nutné doložiť preukázateľné doklady
(napríklad potvrdenie lekára . . .). Výšku pomernej časti príspevku určí riaditeľ školy.

5) Príspevok uhrádza zákonný zástupca vopred do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,

ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Príspevok sa uhrádza
bezhotovostne, na účet školy.
Článok 5
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
a náhradnej materskej škole počas letných školských
prázdnin
1) Mesto Dubnica nad Váhom, ako zriaďovateľ materských škôl zabezpečuje letnú prevádzku
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v materských školách a náhradných materských školách striedavo v čase letných školských
prázdnin podľa vopred schváleného rozvrhu zriaďovateľom.
2) Za pobyt dieťaťa v materskej škole okrem dieťaťa v poslednom ročníku materskej školy počas
letných prázdnin prispieva zákonný zástupca čiastočnú úhradu v sume 10,- € za každý týždeň
pobytu v materskej škole v mesiacoch júl a august na účet materskej školy, ktorú dieťa
navštevovalo v príslušnom školskom roku. Príspevok musí byť uhradený vopred a doklad o
úhrade odovzdaný do 25. dňa v mesiaci jún v materskej škole, ktorú aktuálne dieťa navštevuje.
Náhradná materská škola počas letných školských prázdnin bude otvorená v prípade, že bude
prihlásených najmenej 20 detí. Ak klesne počet detí pod 10, bude prevádzka náhradnej materskej
školy zrušená.
3) Dieťa bude do náhradnej materskej školy prijaté po splnení uvedených podmienok v bode 2
tohto článku a odovzdaní riadne vyplneného a podpísaného informovaného súhlasu, ktorý vydáva
materská škola. Informovaný súhlas zákonný zástupca odovzdá spolu s dokladom o zaplatení
stravy v náhradnej materskej škole v súlade s článkom 9 tohto VZN.
Článok 6
Výška príspevku v základnej umeleckej škole
1) Výšku mesačného príspevku v základnej umeleckej škole určuje zriaďovateľ v členení podľa

formy vyučovania v prílohe tohto VZN.

2) Príspevok uhrádza zákonný zástupca a dospelý

v dvoch splátkach, a to do 15. októbra a
do 31. januára príslušného školského roka bezhotovostne, na účet školy. Príspevok nie je
vratný.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Školské zariadenia
a výšky príspevkov na čiastočnú úhradu ich nákladov
Článok 7
Čiastočná úhrada nákladov v školskej jedálni

1) Školské jedálne a výdajné školské jedálne (ďalej len školské jedálne) poskytujú svoje služby pre

deti, žiakov a zamestnancov školy a školských zariadení.
2) Stravníkmi v školských jedálňach sú deti, žiaci a zamestnanci škôl a školských zariadení.
3) Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj iným fyzickým a právnickým osobám, ako sú

uvedené v bode 2 tohto článku, a to so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho
úradu verejného zdravotníctva.

4) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré

uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov, v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a na čiastočnú úhradu
režijných nákladov podľa Článku 8 a Článku 9 tohto VZN.

5) Príspevok uhrádza zákonný zástupca vopred do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,
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ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Príspevok sa uhrádza
bezhotovostne, na účet školy.
6) Školská jedáleň môže poskytovať svoje služby žiakom, zamestnancom školy ako aj iným

fyzickým osobám aj v čase prázdnin so súhlasom zriaďovateľa.
Článok 8

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady
a podmienky úhrady v školskej jedálni pre základnú školu

1) Stravníkom v školskej jedálni sa stáva žiak základnej školy na základe podania prihlášky (zápisný
lístok) na odber stravy podpísanej zákonným zástupcom.
2) Výšku nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov určujú finančné pásma
na nákup potravín na jedno jedlo. Stanovené sú Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky.
3) Príspevok (v eurách), ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové
dávky a príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov, je určený za každý stravovací deň
nasledovne:

Ukazovateľ

ZŠ s MŠ
Stravník - žiak
prvého stupňa ZŠ
ZŠ s MŠ
Stravník - žiak
prvého stupňa ZŠ –
športové triedy
ZŠ s MŠ
Stravník - žiak
druhého stupňa ZŠ
ZŠ s MŠ
Stravník - žiak
druhého stupňa ZŠšportové triedy
ZŠ s MŠ
Poskytujúca stravu
súkromnej,
špeciálnej
alebo
cirkevnej MŠ –
stravník, dieťa MŠ,
rok pred plnením
povinnej
školskej
dochádzky
ZŠ s MŠ
Poskytujúca stravu
súkromnej
alebo

Náklady na nákup potravín na
jedno jedlo – 3. finančné pásmo
Desiata Obed
Olovrant

Spolu
náklady
na nákup
potravín

Príspevok
ZZ
na
režijné
náklady

Dotácia
na
podporu
dieťaťa
k stravovacím
návykom

Platba ZZ
za
jeden
deň(réžia
a doplatok
na nákup
potravín

0,05

1,20

0,06

X

1,21

ZŠ , ZŠ s MŠ
X
1,21

X

1,46

X

1,46

0,05

1,20

0,31

X

1,30

X

1,30

0,05

1,20

0,15

X

1,56

X

1,56

0,05

1,20

0,41

0,38

0,90

0,26

1,54

1,00

1,20

1,34

0,38

0,90

0,26

1,54

1,00

x

2,54
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cirkevnej MŠ –
stravník,
dieťa
cirkevnej, špeciálnej
alebo súkromnej MŠ
ZŠ s MŠ
Poskytujúca stravu
ZŠ – stravník, žiak
prvého
stupňa
súkromnej
alebo
cirkevnej ZŠ
ZŠ s MŠ
Poskytujúca stravu
ZŠ – stravník, žiak
druhého
stupňa
súkromnej
alebo
cirkevnej ZŠ

X

1,21

X

1,21

1,00

1,20

2,21

X

1,30

X

1,21

1,00

1,20

2,21

4) Diétne stravovanie sa poskytuje na základe lekárskeho potvrdenia vystaveného lekárom –
špecialistom, ako je napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ. Dotáciu na stravu v sume 1,20
€ na každý jeden deň v mesiaci, v ktorom sa žiak zúčastnil vyučovania, vyplatí rodičovi alebo
zákonnému zástupcovi žiaka zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia bezhotovostne
poukázaním na účet zákonného zástupcu. Zákonný zástupca žiaka k vyplateniu dotácie predloží
zriaďovateľovi školy žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov z dôvodu diétneho stravovania
žiaka s prílohou aktuálneho dokladu od lekára špecialistu. V žiadosti zákonný zástupca uvedie
číslo účtu, na ktoré mu budú poukazované finančné prostriedky vždy o mesiac neskôr k 25. dňu
v mesiaci a to na základe potvrdenia štatutárom školy o vykázanej dennej dochádzke do školy v
danom mesiaci, na základe ktorého sa prepočíta sumár na vyplatenie finančnej dotácie na diétne
stravovanie. Počet dní účasti žiaka na vyučovaní bude mesačne podložený výpisom z triednej
knihy a potvrdený triednym učiteľom a riaditeľom školy. Zákonnému zástupcovi bude pridelená
dotácia 1,20 € za každý deň v mesiaci, v ktorom dieťa fyzicky navštevovalo školu a teda malo
nárok odobrať stravu v sume 1,20 € na deň. Školská jedáleň vystaví mesačne potvrdenie, ktoré
bude potvrdené vedúcou jedálne a riaditeľom školy, že žiak, ktorého zákonný zástupca žiada o
dotáciu na diétne stravovanie, neodoberá stravu pripravovanú v školskej jedálni.
Zákonný zástupca žiaka, ktorý prestane spĺňať podmienky podľa tohto bodu, je povinný do troch
pracovných dní od rozhodnutia lekára špecialistu oznámiť túto skutočnosť zriaďovateľovi školy a
škole, ktorú navšetvuje.
5) Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zamestnanec
školy, školského zariadenia vo výške 1,41 € / strava + režijné náklady, ktoré vychádzajú
z podmienok každej školskej jedálne a iná fyzická osoba vo výške skutočných nákladov na
potraviny vrátane režijných nákladov, ktoré vychádzajú z podmienok každej školskej jedálne.
Príspevok sa platí mesačne vopred do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Príspevok sa uhrádza
bezhotovostne na účet školy.“
Článok 9
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady
a podmienky úhrady v školskej jedálni pre materskú školu

1) Stravníkom v školskej jedálni materskej školy sa stáva dieťa materskej školy na základe podania
prihlášky (zápisný lístok) na odber stravy podpísanej zákonným zástupcom.
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2) Výšku nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov určujú finančné pásma
na nákup potravín na jedno jedlo. Stanovené sú Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky.
3) Príspevok (v eurách), ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky
a príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov, je určený za každý stravovací deň
nasledovne:
Ukazovateľ

Náklady na nákup potravín na
jedno jedlo – 3. finančné pásmo
Desiata Obed
Olovrant

MŠ – denná
0,38
(stravník – dieťa
MŠ)
MŠ denná (stravník 0,38
– dieťa MŠ, rok pred
plnením
povinnej
školskej dochádzky)

Spolu
náklady
na nákup
potravín

0,90

0,26

MŠ
1,54

0,90

0,26

1,54

Príspevok
ZZ
na
režijné
náklady

Dotácia
na
podporu
dieťaťa
k stravovacím
návykom

Platba ZZ
za
jeden
deň(réžia
a doplatok
na nákup
potravín

0,05

x

1,59

0,05

1,20

0,39

4) V prípade, že dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (t.z. že je zaradené
v skupine „predškolákov“) a vzťahuje sa na neho dotácia podľa osobitného predpisu a má
predpísané na základe lekárskeho potvrdenia od lekára špecialistu diétne stravovanie, zriaďovateľ
vyplatí štátnu dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa zákonnému
zástupcovi na jeho osobný účet v banke. Diétne stravovanie sa poskytuje na základe lekárskeho
potvrdenia vystaveného lekárom – špecialistom, ako je napr. gastroenterológ, diabetológ,
imunológ. Dotáciu na stravu v sume 1,20 € na každý jeden deň v mesiaci, v ktorom sa dieťa
zúčastnilo výchovno- vzdelávacieho procesu v materskej škole,
vyplatí rodičovi alebo
zákonnému zástupcovi dieťaťa zriaďovateľ školy. Zákonný zástupca dieťaťa k vyplateniu dotácie
predloží zriaďovateľovi školy žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov z dôvodu diétneho
stravovania dieťaťa s prílohou aktuálneho dokladu od lekára špecialistu. V žiadosti zákonný
zástupca uvedie číslo účtu, na ktoré mu budú poukazované finančné prostriedky vždy o mesiac
neskôr k 25. dňu v mesiaci a to na základe potvrdenia štatutárom školy o vykázanej dennej
dochádzke do materskej školy v danom mesiaci, na základe ktorého sa prepočíta čiastka na
vyplatenie finančnej dotácie na diétne stravovanie. Počet dní účasti dieťaťa na vyučovaní bude
mesačne podložený výpisom z triednej knihy a potvrdený triednym učiteľom a riaditeľom školy.
Zákonnému zástupcovi bude pridelená dotácia 1,20 € za každý deň v mesiaci, v ktorom dieťa
fyzicky navštevovalo materskú školu a teda malo nárok odobrať stravu. Školská jedáleň vystaví
mesačne potvrdenie, ktoré bude potvrdené vedúcou jedálne a riaditeľom školy, že dieťa, ktorého
zákonný zástupca žiada o dotáciu na diétne stravovanie, neodoberá stravu pripravovanú v
školskej jedálni.
Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré prestane spĺňať podmienky podľa tohto bodu, je povinný do troch
pracovných dní od rozhodnutia lekára špecialistu oznámiť túto skutočnosť zriaďovateľovi školy a
riaditeľke materskej školy, ktorú navštevuje jeho dieťa.
5) Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zamestnanec
školy, školského zariadenia vo výške 1,41 € / strava + režijné náklady, ktoré vychádzajú
z podmienok každej školskej jedálne a iná fyzická osoba vo výške skutočných nákladov na
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potraviny vrátane režijných nákladov, ktoré vychádzajú z podmienok každej školskej jedálne.
Príspevok sa platí mesačne vopred do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Príspevok sa uhrádza
bezhotovostne na účet školy.“
Článok 10
Školský klub detí
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný

zástupca mesačne sumou, uvedenou v prílohe tohto VZN.

2) Pre dieťa, ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a predloží

z r i a ď o v a t e ľ o v i základnej školy príslušné doklady o poberaní dávky, je výška
príspevku stanovená v prílohe tohto VZN.

3) Príspevok uhrádza zákonný zástupca vopred do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,

ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Príspevok sa uhrádza
bezhotovostne, na účet školy.
Článok 11
Centrum voľného času
1) Výška príspevku v centre voľného času je pre jednotlivé formy stanovená v prílohe tohto VZN.
2) Príspevok sa uhrádza v dvoch splátkach, a to do 15. októbra a do 31. januára príslušného

školského roka bezhotovostne, na účet zariadenia. Príspevok nie je vratný. Príspevok za
prednášky a MC Bambuľka sa uhrádza v hotovosti do pokladne zariadenia.
Článok 12
Zníženie alebo odpustenie príspevku

1) Príspevky určené v článku 5 a v článku 8 a 9 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 predpisu.

2) Žiadosť podľa bodu 1 tohto článku predkladá povinná osoba zriaďovateľovi školy alebo

školského zariadenia, a to dvakrát ročne v zmysle platnej sociálnej legislatívy.

3) O znížení alebo odpustení príspevku rozhoduje zriaďovateľ v zastúpení vedúcim oddelenia

školstva MsÚ, a to do 15 dní od doručenia žiadosti.
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PIATA ČASŤ
Záverečné ustanovenia
Článok 13
1) Pre prehľadnosť a transparentnosť oddelenie školstva mestského úradu a školy a školské

zariadenia sú povinné zverejňovať výšku poplatkov v súlade s týmto VZN na svojich
internetových stránkach (toto VZN a prílohu tohto VZN).

2) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom dňa 26. júna 2019

uznesením číslo 57/2019.

3) Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.
4) Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 9/2015 zo dňa 15. 12. 2015 v znení VZN č. 2/2017 zo

dňa 23. 2. 2017 a VZN č. 2/2019 zo dňa 28.02.2019.

5) Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie
č. 7/2019 bolo schválené dňa 12. decembra 2019 uznesením mestského zastupiteľstva číslo
149/2019 a nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Mgr. Peter Wolf
primátor mesta
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Príloha k VZN č. 7 /2019
o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dubnica nad
Váhom.

príspevok za pobyt v materskej škole - dieťa mladšie ako 3 roky

€
20,00

mesačne

príspevok za pobyt v materskej škole - dieťa staršie ako 3 roky

20,00

mesačne

príspevok ZUŠ - skupin.forma vyučovania - súhlas so zápočtom

4,00

mesačne

20,00

mesačne

6,00

mesačne

30,00

mesačne

9,00

mesačne

príspevok ZUŠ - ŠPD* do 25 r. - skupin.forma vyučovania - bez súhlasu so zápočtom

20,00

mesačne

príspevok ZUŠ - ŠPD* do 25 r. - individuálna.forma vyučovania - súhlas so zápočtom

12,00

mesačne

príspevok ZUŠ - ŠPD* do 25 r. - individuálna.forma vyučovania - bez súhlasu so zápočtom

30,00

mesačne

príspevok ZUŠ - ŠPD* nad 25 r. - skupin.forma vyučovania

38,00

mesačne

príspevok ZUŠ - ŠPD* nad 25 r. - individuálna.forma vyučovania

60,00

mesačne

príspevok ŠKD
príspevok ŠKD (dieťa rodiča v hmotnej núdzi)

10,00
2,00

mesačne
mesačne

6,00

mesačne

3,00

mesačne

3,00

mesačne

0,00

mesačne

príspevok ZUŠ - skupin.forma vyučovania - bez súhlasu so zápočtom
príspevok ZUŠ - individuálna f.vyučovania - súhlas so zápočtom
príspevok ZUŠ - individuálna f.vyučovania - bez súhlasu so zápočtom
príspevok ZUŠ - ŠPD* do 25 r. - skupin.forma vyučovania - súhlas so zápočtom

CVČ záujmové krúžky, (jazdecký, tanečný TWEETY, diskotance,
fotoklub, roztlieskavačky, futbalový, technický.... )bez vzdelávacieho
poukazu
CVČ záujmové krúžky (jazdecký, tanečný TWEETY, diskotance,
fotoklub, roztlieskavačky, futbalový, technický.... )so vzdelávacím
poukazom
CVČ záujmové krúžky (umelecké, remeselné,
športové,deti do 6 rokov) bez vzdelávacieho
poukazu
CVČ záujmové krúžky (umelecké, remeselné,
športové, deti do 6 rokov) so vzdelávacím
poukazom
CVČ MC BAMBUĽKA (pre dieťa s rodičom)
CVČ činnosti pre deti so zdrav.postihnutím alebo vývinovými poruchami
CVČ kurzy pre dospelých do 30 rokov
CVČ príležitostné a nepravidelné činnosti a cvičenia
*

1,50 dopoludnie
0,00 15,00 mesačne
hodina
1,00

ŠPD - štúdium pre dospelých (ZUŠ)
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