Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Stará Turá
č. 7 /2016 – Nar.
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015 - 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 XVIII. zasadnutí dňa 25.08.2016
uznesením č. 37 – XVIII/2016 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), písm.
d) 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 čl. 1 , § 3 sa mení číslovanie odseku 4) na odsek 3)
V čl. 2 , § 6 ods. 1 sa mení nasledovne:
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva jeho zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy:
a) na jedno dieťa sumou 16,00 € /dieťa/mesiac
b) na súrodencov (2 deti a viac) sumou 12,00 €/dieťa/mesiac
- § 8 ods. 2 bod c sa mení nasledovne:
c) vo výške 8,- eur/rok a vstupným poplatkom 1,- euro/za každú návštevu pravidelnej
záujmovej činnosti– člen Klubu pravidelnej záujmovej činnosti pre dospelých.
- § 8 ods. 2 sa dopĺňa o bod f v nasledovnom znení:
f) vo výške 2,- eurá/za každú návštevu pravidelnej záujmovej činnosti – dospelý návštevník,
ktorý nie je členom Klubu pravidelnej záujmovej činnosti pre dospelých
alebo Babyclubu.

- § 8 ods. 2 sa dopĺňa o bod g v nasledovnom znení:
g) mesačné poplatky v niektorých záujmových krúžkoch budú zvýšené o sumu
pokrývajúcu opodstatnené náklady spojené s činnosťou krúžku, konkrétne:
Plavecký krúžok: + vstupy na plaváreň (podľa počtu dní, kedy krúžok prebieha),
Kreatív, Talentníček: + materiál (podľa plánu výchovno-vzdelávacej činnosti)
- § 11 ods. 4 bod 4.1 písm. e) a bod 4.2 písm. e) sa mení nasledovne:
e) cudzí stravníci

2,50 €

§2
- mení sa príloha č.1 k VZN nasledovne:
Príloha 1
Dotácia na rok 2016 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa
materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Školy a školské
zariadenia zriadené
mestom
Stará Turá
Základná umelecká
škola
Materská škola
Centrum voľného času
na potenciálneho člena
Školský klub detí pri ZŠ
Školská jedáleň pri ZŠ
na potenciálneho
stravníka

Dotácia na mzdy
a prevádzku na žiaka
(dieťa)/rok
v eurách

700
1950

90

Zmena výšky
dotácie od
1.10.2016
v eurách

+ 186

-

Upravená výška
dotácie od
1.10.2016
v eurách

700
2 136

90

303

+9

312

130

-

130

§3
Ostatné ustanovenia VZN 7/2015 sa nemenia.

§4
Záverečné ustanovenia

1)

2)

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.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 25.08. 2016,
bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa 26. augusta 2016 a nadobúda účinnosť
15.-tym dňom od jeho zverejnenia .

V Starej Turej dňa 26.08.2016

Ing. Anna Halinárová
primátorka mesta

