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                                         Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Stará Turá
č.   6 /2015 – Nar.

                                      ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2013 - NAR

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 
materskej školy a dieťa školského zariadenia

a

    o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

 Mestské zastupiteľstvo Mesta Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 18.06.2015,
uznesením č.31-VII./2015 schválilo 3/5 väčšinou hlasov prítomných poslancov toto 
všeobecne záväzné nariadenie vydané v súlade s § 6 ods. 1  a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12 písm. c) a § 6 
ods. 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 325/2012 (ďalej len zákon č. 
596/2003), príslušných ustanovení 1) zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len školský zákon), § 19 zákona NR SR č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

§ 1

V § 6 odstavec 1 sa dopĺňa nový odsek:

1.3 ) zákonný zástupca žiaka navštevujúceho okrem ZUŠ Stará Turá aj základnú 
umeleckú školu v inom meste , ktorej odovzdá čestné vyhlásenie pre zber údajov             
na účely rozdeľovania výnosu dane z príjmov obciam, prispieva mesačne sumou        
vo výške 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa .                                                           

  § 2

Ostatné ustanovenia VZN 11/2013 sa nemenia.
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§ 3
Záverečné ustanovenia

    1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka, ktoré 
         nie sú upravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne 
         predpisy.

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 18.06. 2015 na VII. zasadnutí
    MsZ  Stará Turá uznesením č.31-VII./2015 ,

          bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa 22. júna 2015 a nadobúda účinnosť 15.-tym dňom 
          od jeho vyhlásenia, t.j. dňa 7. júla 2015.

     V Starej Turej dňa  22.6.2015

Ing. Anna Halinárová
primátorka mesta




