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Všeobecne záväzné nariadenie obce Belá č. 2/2012 o výške 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so 

štúdiom v základnej umeleckej škole 

  

Obecné zastupiteľstvo obce Belá sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenie 

 
(1) V zmysle § 49 ods. 4 a 5  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( podľa 

čl. V zákona č. 390/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. 

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) vydáva obec Belá 

toto všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole, Belá – Nižné 

Kamence č. 891. ZUŠ je organizačnou zložkou Spojenej školy, Oslobodenia č. 165, 

013 05 Belá.  

 

Čl. 2 
Výška príspevku 

 
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole 

prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne:  

- žiak v kolektívnej forme 5,00 € mesačne,  

- žiak v individuálnej forme 7,70 € mesačne, 

- dospelá osoba  27,00 € mesačne. 

 
(2) Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení 

príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne 

požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov  

k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.1 

 

                                                 
1 Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
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Čl. 3 
Určenie podmienok platenia príspevku 

 
(1) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej 

škole uhrádza zákonný zástupca alebo dospelý polročne: 

- do 31. októbra po začatí školského roka za I. polrok, 

- do 31. marca školského roka za II. polrok. 

 

Čl. 4 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 

obce Belá. 

 
(2) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Belá č. 9/2011 o výške mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej 

škole. 

 
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením č. 3/2012 Obecným 

zastupiteľstvom obce Belá dňa 09.03.2012. 

 
(4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 26.03.2012. 

 

 V Belej dňa 09.03.2012 

 

 

 

 Ing. Matúš Krajči 

 starosta obce 

 

 

 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Belá dňa 22.02.2012. 

Návrh VZN zvesený dňa 09.03.2012. 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Belá dňa 12.03.2012. 

VZN nadobúda účinnosť dňa 26.03.2012. 


