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. 3, ktorým sa mení a dopĺňa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Gelnica
o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
č. 93/2016
§5 znie:
§5
Výška mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v centre voľného času zriadenom
obcou prispieva zákonný zástupca žiaka resp. dospelá osoba žiak mesačne sumou :

Ţiak s trvalým pobytom na
území mesta Gelnica a obce
Ţakarovce v rámci spoločného
školského obvodu
Ţiak s trvalým pobytom mimo
mesta Gelnica
Študent strednej školy starší
ako 15 rokov
Osoba staršia ako 15 rokov
Jazykové záujmové útvary pre
osoby staršie ako 15 rokov

Výška poplatku

Po odovzdaní vzdelávacieho
poukazu

1 €/ mesačne

0 €/ mesačne

3 €/ mesačne

1 €/ mesačne

3 €/mesačne

1 €/ mesačne

3 €/mesačne

-

3 €/ hodina

-

* V prípade, že obec alebo mesto, v ktorej má žiak navštevujúci CVČ trvalý pobyt poskytne Mestu
Gelnica dotáciu na financovanie CVČ v Gelnici, prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne takou sumou,
ako žiak s trvalým pobytom na území Mesta Gelnica
2)

Výšku príspevku na iné činnosti centra /prázdninové aktivity, jednorazové podujatia,
štartovné/ určuje riaditeľ na základe nákladov na aktivitu
2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času zákonný
zástupca uhrádza predovšetkým bezhotovostným prevodom na účet Centra voľného
času v Gelnici číslo účtu
SK54 5600 0000 0025 4500 8001 vedený v Prima Banke
a.s., pob. Gelnica, alebo v odôvodnených prípadoch v hotovosti priamo do pokladne
centra voľného času do 20. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Ostatné ustanovenia VZN č. 93/2016 ostávajú bez zmeny
Tento doplnok č.3 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 93/2016 schválilo Mestské
zastupiteľstvo v Gelnici na svojom zasadnutí dňa..........2018
uznesením č. ..........

Tento doplnok č.3 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 93/2016 nadobúda účinnosť
2.9.2018

V Gelnici , 9.7.2018

...............................................
Ing. Dušan Tomaško, MBA
primátor mesta
Vyvesené na úradnej tabuli dňa : 9.7.2018
Zvesené z úradnej tabule dňa : ......2018
Schválené:
.......2018
Vyhlásené vyvesením:
.......2018

