Mestské zastupiteľstvo v Gelnici vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 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 a v zmysle § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114
ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto:

doplnku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Gelnica
o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
č. 93/2016
§3 znie:
§3
Výška mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole
zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca žiaka resp. dospelá osoba žiak mesačne sumou :
Druh štúdia/odbor
Prípravné štúdium – ½
indiv. (HO)
Prípravné štúdium – ½
skup. (VO, LDO, TO)
Prípravné štúdium –
Odbor audiovizuálnej
a mediálnej tvorby
Základné štúdium indiv.
(HO)
Základné štúdium
skup.(VO, LDO, TO)
Základné štúdium –
Odbor audiovizuálnej
a mediálnej tvorby
Štúdium pre dospelých (do
25 rokov -študenti SŠ,VŠ)
– indiv. (HO)
Štúdium pre dospelých (do
25 rokov -študenti SŠ,VŠ)
– skup.
Štúdium pre dospelých (do
25 rokov- s vlast.
príjmom) – indiv.
Štúdium pre dospelých (do
25 rokov- s vlast.
príjmom) – skup.
Štúdium pre dospelých
(nad 25 rokov) – indiv.
Štúdium pre dospelých
(nad 25 rokov) – skup.

mesačne

január - jún

4€

septemberdecember
16€

24€

ročný
príspevok
40€

3€

12€

18€

30€

2€

8€

12€

20€

6€

24€

36€

60€

5€

20€

30€

50€

3€

12€

18€

30€

7€

28€

42€

70€

6€

24€

36€

60€

8€

32€

48€

80€

7€

28€

42€

70€

30€

120€

180€

300€

25€

100€

150€

250€

7€

28€

42€

70€

6€

24€

36€

60€

6€

24€

36€

60€

8,75€

35€

52,50€

87,50€

Rozšírené štúdium
indiv. (HO)
Rozšírené štúdium
skup. (VO, LDO, TO)
Ďalší nástroj (obligát)
Kombinácia VO a LDO


½: prvý a druhý prípravný ročník

a) Žiaci, ktorí sa prihlásia na štúdium do ZUŠ po zbere údajov o počtoch žiakov do
štatistických výkazov / t. j. po termíne 15. 09. v príslušnom školskom roku/, hradia
poplatky nasledovne:
Individuálne vyučovanie (HO) – 65 €/mesiac
Skupinové vyučovanie (TO, VO, LDO) – 40 €/mesiac
b) Žiaci, ktorí navštevujú ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti inej obce resp. mesta (t. j.
poskytli súhlas na započítanie údajov do zberu inej ZUŠ) a majú záujem aj o štúdium
v ZUŠ v Gelnici, hradia poplatky nasledovne:
Individuálne vyučovanie (HO) – 65 €/mesiac
Skupinové vyučovanie (TO, VO, LDO) – 40 €/mesiac
c/ Mimoškolská činnosť:
- dieťa:
3,00 € / mesiac, v prípade odovzdania
- dospelý: 5,00 €/mesiac

vzdelávacieho poukazu 0 €

2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej
škole zákonný zástupca resp. dospelá osoba -žiak uhrádza predovšetkým bezhotovostným
prevodom na účet školy číslo účtu SK98 5600 0000 0027 8531 2002 vedený v Prima Banke
a.s., pob. Gelnica, alebo v odôvodnených prípadoch v hotovosti priamo do pokladne školy a to
v termínoch : 1.
1. za mesiace september – december – do 31.10. daného roka
2. za mesiace január – jún do 28.2. daného roka.

Ostatné ustanovenia VZN č. 93/2016 ostávajú bez zmeny
Tento doplnok č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 93/2016 schválilo Mestské
zastupiteľstvo v Gelnici na svojom zasadnutí dňa 3.8.2017
uznesením č. 136
Tento doplnok č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 93/2016 nadobúda účinnosť
2.9.2017
V Gelnici , 26.6.2017

...............................................
Ing. Dušan Tomaško, MBA
primátor mesta
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