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Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica dňa 01.10.2010 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica dňa 20.10.2010 

VZN nadobúda účinnosť dňom 04.11.2010 

 

Mesto Nová Dubnica v súlade s  § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších právnych predpisov vydáva  

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č.  9/2010 

MESTA NOVÁ DUBNICA 
o doplnení a zmene 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

MESTA NOVÁ DUBNICA  č. 12 / 2009 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na  žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského 

zariadenia so sídlom na území mesta Nová Dubnica 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Dubnica č. 12 / 2009 sa mení a dopĺňa nasledovne :  

Mení sa Príloha 1 a Príloha 2, ktoré znejú :  

 

Príloha 1 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

MESTA NOVÁ DUBNICA  č. 9/2010 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy  

na  žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia  

so sídlom na území mesta Nová Dubnica 

 

Dotácia na rok 2010 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,  dieťa materskej 

školy a dieťa v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Dubnica :  

Kategória škôl a školských zariadení 

 
Dotácia na mzdy a prevádzku 

na žiaka v eurách 

Základná umelecká škola 

Sad Duklianskych hrdinov 88/9, Nová Dubnica 

 individuálna forma vyučovania 

 skupinová forma vyučovania  
750,000 € 

460,000 € 

Materská škola 

Petra Jilemnického 12/5 vrátane alokovaných pracovísk, 

Nová Dubnica 1 851,145 € 

Školský klub detí  

pri ZŠ Janka Kráľa 1,  Nová Dubnica 231,562 € 

Centrum voľného času 

Jilemnického 12/5,  Nová Dubnica  173,675 € 

Zariadenie školského stravovania 

pri ZŠ Janka Kráľa 1,  Nová Dubnica  

 

 

77,187 € 

 



 2 

 

Príloha 2 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

MESTA NOVÁ DUBNICA  č. 9/2010 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy  

na  žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia  so 

sídlom na území mesta Nová Dubnica 

 

Dotácia na rok 2010 na prevádzku a mzdy na žiaka v školách a školských zariadeniach, ktorých 

zriaďovateľom je štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť alebo iná právnická osoba 

a fyzická osoba ako zriaďovateľ základnej umeleckej školy,  materskej školy a  školských zariadení, 

ktoré majú  sídlo na území mesta Nová Dubnica : 

Kategória škôl a školských zariadení 
Dotácia na mzdy a prevádzku 

na 1 žiaka v eurách na rok 

 

Súkromná základná umelecká škola,  

SNP 96, Nová Dubnica 

 individuálna forma vyučovania 

 skupinová forma vyučovania 

 
424,701  € 

259,000  € 

Školská jedáleň pri Súkromnej základnej škole,  

SNP 96, Nová Dubnica 

 

67,925  € 

Školský klub detí pri Súkromnej základnej škole,  

SNP 96, Nová Dubnica 

 

203,775  € 

Školská jedáleň pri Spojenej škole sv. Jána Bosca, Trenčianska 

66, Nová Dubnica 

 ZŠ - ŠJ stravníci 

 GYM8 - ŠJ stravníci 

 

 

67,925 € 

91,909 € 

Školský klub detí pri Spojenej škole sv. Jána Bosca, Trenčianska 

66, Nová Dubnica 

 

203,775 € 

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, 
Puškinova 806, Nová Dubnica 

 

99,015 € 

 

Záverečné ustanovenia 

1. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici svojím uznesením č. 98 

dňa 18.10.2010. 

2. Zmeny alebo doplnky tohto VZN možno vykonať iba uznesením mestského zastupiteľstva. 

3. Podľa tohto VZN sa poskytne dotácia na celý rok 2010.  

4. VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli v meste. 

  

V Novej Dubnici dňa 20.10.2010          

                               

Ing. Ján Šušaník 

primátor mesta Nová Dubnica 


