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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. 3/2015 

Mesta Nová Dubnica 

 

o doplnení a zmene 

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 13/2014 

- 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 

 

 

VZN sa mení a dopĺňa nasledovne:  

 

- Článok 6, bod 1 – doterajšie znenie sa nahrádza novým, ktoré znie:  

 

 

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 : Pohybové cvičenia pre zdravotne ťaţko 

postihnutých, Paličkovaná čipka 

b) vo výške 13 € v záujmovom útvare : MiniDance, DanceAerobic, Kreatívny svet, 

Výtvarná dúha, Minilienočky, Moderný tanec, Hip-Hop, Detský folklórny súbor, 

maţoretky, StarDance, Fitlopty, Keramický krúţok, Brušné tance, Šachový krúţok. 

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 krúţok)  

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 

príleţitostne zákonný zástupca alebo dospelá osoba vo výške 1 € za vstup do 

detského centra Dubáčik (rodič spolu s dieťaťom) a za podujatia a prednášky 

organizované v detskom centre 

i) vo výške 1,50 € na dieťa a dospelú osobu za vstup na celomestskú akciu – Cesta 

rozprávkovým lesom.  
 

Písmeno a) aţ 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 €.  

 

 

- Článok 7, bod 1 – doterajšie znenie sa nahrádza novým, ktoré znie:  

 

 

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 € 

    Ţiaci od 7 do 25 rokov, ktorí podpísali čestné vyhlásenie so  

 započítaním do zberu údajov na účely rozdeľovania a poukazovania 

 výnosu dane z príjmov ................................................................................  6 € 

   Súrodenci v hudobnom odbore ....................................................................  5 € 

   Ţiaci od 7 do 25 rokov, ktorí nepodpísali čestné vyhlásenie so započítaním  

do zberu údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane  

z príjmov ....................................................................................................  24 € 

   Ţiaci od 7 do 25 rokov, ktorí navštevujú viac odborov v individuálnom  

vyučovaní ..................................................................................................   12 € 

   Ţiaci od 25 rokov ......................................................................................    45 € 

   Ţiaci, ktorí navštevujú dychový orchester ..................................................   0 € 

 

b)   Skupinová forma vyučovania: 

 Prípravné štúdium (od 3 do 7 rokov)........................................................ 3 € 

    Ţiaci od 7 do 25 rokov, ktorí podpísali čestné vyhlásenie so  

 započítaním do zberu údajov na účely rozdeľovania a poukazovania 

 výnosu dane z príjmov ................................................................................  5 € 

   Ţiaci od 7 do 25 rokov, ktorí nepodpísali čestné vyhlásenie so započítaním  

do zberu údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane  

z príjmov ....................................................................................................  20 € 

   Ţiaci od 7 do 25 rokov, ktorí navštevujú viac odborov v skupinovom  

vyučovaní ..................................................................................................   10 € 

   Ţiaci od 25 rokov ......................................................................................    45 € 

 

 

 

 

 



- Článok 9, bod 4– doterajšie znenie sa nahrádza novým, ktoré znie:  

 

Článok 9  

Školské účelové zariadenia - zariadenia školského stravovania 

Školská jedáleň, výdajná školská jedáleň 

 

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  Olovrant  Spolu  

MŠ /stravníci 2-6 rokov/  0,28 €  0,68 €  0,23 €  1,19 €  

ZŠ /stravníci 6-11 rokov/   1,01 €   1,01 €  

ZŠ /stravníci 11-15 rokov/   1,09 €   1,09 €  

príspevok stravníka na réţiu školskej jedálne 0,05 €/obed 

 

 

Záverečné ustanovenia 

Článok 10 

 

1. Kontrolou dodrţiavania tohto VZN vykonávajú:  

a) hlavný kontrolór mesta 

b) komisia školstva 

2. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici dňa 24. 06. 2015, 

uznesením č. 59. 

3. VZN nadobúda účinnosť  01. 09. 2015    

     

 

 

 

 

 

 

Ing. Peter Marušinec  

primátor mesta  

 

 


