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Mestské zastupiteľstvo v Púchove na základe samostatnej pôsobnosti podľa
článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 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 príslušných ustanovení zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva Doplnok č. 2 k Všeobecne
záväznému nariadeniu Mesta Púchov č. 5/2012, o určení výšky príspevkov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov.
Článok 4 ods. 4.1 sa nahrádza novým znením nasledovne:
Mesto Púchov je v zmysle s § 6 ods. 1 a ods. 2 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 zriaďovateľom:
 materských škôl: MŠ Požiarna 1291/26, Púchov, MŠ Požiarna 1292/5,
Púchov, MŠ Ul. 1. mája 1348/28, Púchov, MŠ Chmelinec 1411, Púchov, MŠ
Mládežnícka 13, Púchov, MŠ Nosice 221, Púchov,
 základných škôl: ZŠ J. A. Komenského, Komenského 50, Púchov, ZŠ
Gorazdova 1174/2, Púchov, ZŠ Mládežnícka 1434/16, Púchov,
 Základnej školy s materskou školou, Slovanská 23, Púchov,
 Základnej umeleckej školy, Poštová 809, Púchov,
 školských klubov detí, ktoré sú súčasťou ZŠ J. A. Komenského, Komenského
50, Púchov, ZŠ Mládežnícka 1434/16, Púchov, ZŠ s MŠ Slovanská 23,
Púchov,
 Centra voľného času, Športovcov 904, Púchov, Centra voľného času pri ZŠ
Gorazdova 1174/2, Púchov,
 školských jedální, ktoré sú súčasťou každej základnej školy, materskej školy,
základnej školy s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Púchov.
Článok 6 ods. 6. 1 sa dopĺňa o bod c):
c) na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ za každý ďalší
predmet prispieva zákonný zástupca alebo dospelá osoba:
 v individuálnej forme štúdia sumou 25 € mesačne,
 v skupinovej forme štúdia 15 € mesačne.
Článok 9 ods. 9. 1 písm. a), b) sa nahrádza novým znením nasledovne:
V súlade s § 116 ods. 6 školského zákona určuje Mesto Púchov výšku
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ
vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti nasledovne:
a) na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ prispieva zákonný
zástupca dieťaťa sumou mesačne vo výške 3,50 €,
b) na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ prispieva dospelá
osoba sumou mesačne vo výške 4 €.
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12. Zrušovacie ustanovenia
12. 1. Zrušuje sa Článok 9 ods. 9. 1. písm. a), b) Doplnku č. 1 k VZN č. 5/2012
o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Púchov.
13. Záverečné ustanovenia
13. 1. Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Púchov č. 5/2012 bol
schválený Mestským zastupiteľstvom v Púchove dňa 25. 06. 2015, uznesením č.
79/2015.
13. 2. Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Púchov č. 5/2012
nadobúda účinnosť dňa 1. septembra 2015.
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Dôvodová správa
V zmysle § 28. ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 10
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zriaďovateľ školy alebo
školského zariadenia, ktorým je obec, určí výšku mesačného príspevku zákonného
zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
v základnej umeleckej škole, v školskom klube detí, v školskej jedálni všeobecne
záväzným nariadením.
Zmena VZN Mesta Púchov č. 5/2012 o určení výšky príspevkov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov a Doplnku č. 1
k VZN č. 5/2015 sa predkladá na základe podnetu príslušných riaditeľov škôl
a školských zariadení.
V prípade Základnej umeleckej školy ide o doplnenie príspevkov aj na základe
podnetov od zákonných zástupcov, ktorí majú záujem o rozšírenie štúdia ich detí o
ďalší predmet v individuálnej a skupinovej forme štúdia, ktoré doposiaľ nebolo
možné.
V prípade centier voľného času ide o navýšenie príspevku zákonného
zástupcu zo súčasných 3 € na mesiac na 3,50 € na mesiac, t. j. o 0,50 €. Príspevok
pre dospelú osobu navrhujeme zvýšiť zo súčasných 3,50 € na mesiac na 4 € na
mesiac, t. j. rovnako o sumu 0,50 €. Dôvodom pre zvýšenie príspevkov je nárast
nákladov na energie a prevádzku centier voľného času a nevýhodný spôsob
financovania centier voľného času, ktoré je spôsobené novelou č. 325/2012 Z. z.
zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, strených škôl a školských
zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinnou od 1. 1. 2013.
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