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NÁVRH  NA UZNESENIE 

 

 

Uznesenie č.__/2015 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I.  schvaľuje: 

 

1. všeobecne záväzné nariadenie  o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov 

spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole 

 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

   

Mestské zastupiteľstvo v Žiline naposledy upravovalo výšku príspevku na čiastočnú úhradu 

výdavkov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole vo VZN č. 13/2009. Nakoľko 

príspevok je využívaný na zabezpečenie prevádzkových nákladov základnej umeleckej školy, 

vrátane výdavkov na nákup učebných pomôcok a školských potrieb, ktorých ceny sa 

každoročne zvyšujú, navrhujeme mierne navýšenie príspevku. 

V individuálnej forme vyučovania je v základnej umeleckej škole poskytované vyučovanie 

v rozsahu 3,5 vyučovacej hodiny týždenne, teda navrhovaný nový mesačný príspevok 9 € 

predstavuje sumu 0,64 € na jednu vyučovaciu hodinu. 

V skupinovej forme vyučovania je v základnej umeleckej škole poskytované vyučovanie 

v rozsahu 3 vyučovacie hodiny týždenne, teda navrhovaný nový mesačný príspevok 6 € 

predstavuje sumu 0,50 € na jednu vyučovaciu hodinu. 

Príspevok pre žiakov základnej umeleckej školy nad 25 rokov je navrhnutý v sume 50 € 

mesačne pre individuálnu formu vyučovania a 30 € mesačne pre skupinovú formu 

vyučovania, nakoľko Mesto Žilina prispieva v zmysle VZN č. 3/2015 na žiakov základných 

umeleckých škôl do 25 rokov. 

 

Finančný dopad na rozpočet mesta Žilina je neutrálny. 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol prerokovaný v Komisii školstva a mládeže, 

Komisii finančnej a Mestskou radou v Žiline, ktorá odporučila Mestskému zastupiteľstvu 

v Žiline tento návrh prerokovať a schváliť. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa § 6 ods. 1 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v súlade s § 49 ods. 4) zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č.  ...../ 2015 

 

o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom v základnej umeleckej 

škole 

 

Článok 1 

 

Predmetom všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole a spôsob jeho 

úhrady od zákonného zástupcu žiaka a plnoletej fyzickej osoby (ďalej len „príspevok“). 

Príspevok je určený na zabezpečenie prevádzkových nákladov základnej umeleckej  školy, 

vrátane výdavkov na nákup učebných pomôcok a školských potrieb. 

Článok 2 

(1) Príspevok  na  čiastočnú  úhradu  výdavkov  spojených  so štúdiom žiakov v základnej 

umeleckej   škole   uhrádza  zákonný   zástupca  alebo plnoletá fyzická osoba do 25 rokov 

mesačne  na  jedného  žiaka  sumou:                                                                                                                                                 

a) v individuálnej forme vyučovania    9  €  

b) v skupinovej forme vyučovania       6  €  

 

(2) Príspevok    na   čiastočnú   úhradu   výdavkov    spojených  so  štúdiom    v  základnej 

umeleckej      škole      uhrádza      plnoletá      fyzická    osoba    nad 25 rokov mesačne     

sumou:                                                                                                                                              

a) v individuálnej forme vyučovania    50 €   

b) v skupinovej forme vyučovania       30  €   

                                                           

 (3)  Termín a spôsob platby určí riaditeľ základnej umeleckej školy vo vnútornom predpise. 

Článok 3 

(1)  Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší všeobecne záväzné nariadenie 13/2009. 

 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline      

      dňa.......    

 

(3) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda  účinnosť dňom 01.09.2015. 

                                                                                                        Ing. Igor Choma     

                                                                                                     primátor mesta Žilina  



 


