Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica dňa 01. 06. 2018
VZN zverejnené na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica dňa 22. 06. 2018
VZN nadobúda účinnosť dňa 06. 07. 2018

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. 6/2018
Mesta Nová Dubnica
o doplnení a zmene
Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2016 v znení dodatku VZN č. 3/2017
- 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 5 – doterajšie znenie sa nahrádza novým, ktoré znie:
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 10,00 €.
2. Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 20. dňa v kalendárnom mesiaci
bezhotovostne na účet základnej školy.
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 ťažko
postihnutých, Paličkovaná čipka

b) vo výške 15 € v záujmovom útvare : Mini Dance, Dance aerobic, Pastelkáčik,
Výtvarná dúha, Detský folklórny súbor, Star Dance, Fitlopty, Balet, Gymnastika,
Šachový krúžok, Pohybové a loptové hry, Stepaerobic 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) 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.
j) vo výške 45 € za mestský tábor.
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 €.

Záverečné ustanovenia
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 21. 06. 2018,
uznesením č. 38/2018.
3. VZN nadobúda účinnosť 15.dňom od zverejnenia na úradnej tabuli v meste.

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta

