VZN č. 2/2016

Číslo: 1.

Obec VALASKÁ

Výtlačok číslo: 1

v súlade s § 4 odst. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vydáva

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2016 o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v základnej umeleckej škole
Návrh tohto VZN na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov:
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

06. 09. 2016

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:

06. 09. 2016

Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie:

06. 09. 2016

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:

16. 09. 2016

Pripomienky zasielať:
- písomne
na
adresu:
Obecný
úrad
Námestie 1. Mája 460/8, 976 46 Valaská
- elektronicky na adresu:
starosta@valaska.sk

Valaská,

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu nariadenia uskutočnené dňa:

21. 09. 2016

Schválené Všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní OcZ obce dňa:

21. 09. 2016

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

26. 09. 2016

Nariadenie nadobúda účinnosť dňom:

11. 10. 2016

Ing. Juraj Uhrin
starosta obce

OBEC VALASKÁ

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 49
ods. 4. ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2016

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na štúdium v základnej umeleckej škole.

§1
PREDMET ÚPRAVY
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) sa určuje výška príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v Základnej umeleckej škole v obci Valaská
zriadenej obcou Valaská. (ďalej len zriaďovateľ)
2. Týmto VZN sa ďalej určujú podmienky úhrady príspevku uvedených v odseku 1.
§2
PRÍSPEVOK
1. Príspevkom sa rozumie finančná čiastka, ktorou na čiastočnú úhradu nákladov
spojených so štúdiom prispieva zákonný zástupca žiaka, alebo plnoletá osoba do
dovŕšenia 25 rokov veku (§7a ods. 1 písm. a) zákona 597/2003 Z. z.), ktorý riaditeľovi
školy odovzdal písomné čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou je vyhlásenie, že súhlas
na započítanie do zberu údajov poskytol len jednej škole, alebo jednému školskému
zariadeniu rovnakého druhu. (7a ods.5 písm. d) zákona 597/2003 Z. z.
2. Príspevok podľa § 2 ods. 1 uhrádza zákonný zástupca dieťaťa do 30. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca, alebo raz pol roka do 15.decembra v prvom polroku školského
roka a do 15. mája v druhom polroku na bankový účet základnej umeleckej školy.
§3
VÝŠKA PRÍSPEVKU
Výška príspevku sa určuje v Základnej umeleckej škole nasledovne:
Výška príspevku, v ktorom žiak ZUŠ je započítaný do zberu údajov 1x v skupinovej forme a 1x
individuálnej forme štúdia.
Štúdium

Forma

Výška
mesačných
nákladov

Prípravné štúdium (PŠ)

Skupinová forma
Individuálna forma
Skupinová forma: tanečný odbor
Skupinová forma: výtvarný odbor
Skupinová forma: hudobný odbor
Individuálna forma
Skupinová forma
Individuálna forma
Skupinová forma
Individuálna forma

2€
4€
4,20 €
3,80
3
5€
4€
5€
20 €
25 €

Základné štúdium (ZŠ)

Štúdium pre dospelých (ŠPD)
bez vlastného príjmu do 25 rokov
ŠPD s vlastným príjmom

Platba
raz za
pol
roka
10 €
20 €
21 €
19 €
15 €
25 €
20 €
25 €
100 €
125 €

Výška príspevku, pokiaľ žiak chce študovať v dvoch formách štúdia toho istého zamerania (2x
v individuálnej forme). Platba druhého hlavného predmetu:
Štúdium

Forma

Prípravné štúdium (PŠ)
Základné štúdium (ZŠ)

Individuálna forma
Individuálna forma

Výška
mesačných
nákladov
20 €
25 €

Platba
raz za
pol roka
100 €
125 €

§6
Spoločné a záverečné ustanovenia
1)

2)
3)
4)

Škola alebo školské zariadenie si stanoví samostatne formu úhrady príspevkov
uvedených v tomto nariadení (platba v hotovosti, bezhotovostná platba, poštová
poukážka a pod.).
Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom1 a osobitnými predpismi.
Obecné zastupiteľstvo obce Valaská sa na tomto VZN uznieslo dňa 21.09.2016
uznesením č.353/2016
Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia vyvesením na úradnej
tabuli.

Vo Valaskej, dňa 21. 09. 2016

Ing. Juraj Uhrin
starosta obce

1

Napr. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

