
 1 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Belá č. 2/2013 o výške 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 

centra voľného času 

 

Obec Belá v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov a podľa ustanovenia § 116 ods. 6 zákona  č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 

vydáva 

 

toto všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o výške mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosti centra voľného času, ktoré je súčasťou Spojenej školy, 

Oslobodenia č. 165, 013 05 Belá. 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určiť výšku mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času. 

 

Čl. 2 

Výška príspevku 

 

Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času  

prispieva zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak nasledovne: 

a) Výška mesačného príspevku za člena záujmového útvaru, pričom minimálny počet 

členov je 7: 

1. ak obec prispieva na mzdy a prevádzku CVČ pre osoby do 24 rokov – 0,50 

€/mesiac/osoba. 

Tento príspevok bude odpustený členom CVČ, ktorí odovzdali vzdelávací poukaz do 

CVČ. 
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2. ak obec prispieva na mzdy a prevádzku CVČ pre osoby od 24 do 30 rokov – 

1€/mesiac/osoba 

b) ak obec, v ktorej má člen krúžku CVČ trvalý pobyt, neprispieva na mzdy a prevádzku 

CVČ: 8,50€/mesiac/osoba. 

Tento príspevok bude znížený členom CVČ, ktorí odovzdali vzdelávací poukaz do  

CVČ na sumu 5,50€/mesiac/osoba. 

Ak obec, v ktorej má člen záujmového útvaru trvalý pobyt, neprispieva plnou sumou, 

rozdiel hradí člen záujmového útvaru. 

c) Poplatok za člena záujmového útvaru, ktorý vyžaduje individuálny prístup (klavír, 

gitara a pod.) 

1. ak obec  prispieva na mzdy a prevádzku CVČ: 4,50 €/mesiac/osoba 

Tento príspevok bude znížený členom CVČ, ktorí odovzdali vzdelávací poukaz do 

CVČ na sumu 1,50 €/mesiac/osoba. 

2. ak obec neprispieva na mzdy a prevádzku CVČ: 13€/mesiac/osoba. 

Tento príspevok bude znížený členom CVČ, ktorí odovzdali vzdelávací poukaz do 

centra voľného času  na sumu 10€/mesiac/osoba. 

d) Poplatok za člena klubu CVČ: 3€/mesiac/osoba 

 

Zriaďovateľ centra voľného času 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  zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Čl. 3 

Určenie podmienok platenia príspevku 

 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času uhrádza zákonný 

zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak nasledovne: 

a) Podľa článku 2 písmena a) tohto VZN za mesiace september až december 

príslušného kalendárneho roka najneskôr 30.9. a za mesiace január až jún 

príslušného kalendárneho roka do 31.3. 

b) Podľa čl.2 písm. b), c) a d) tohto VZN sa príspevok uhrádza mesačne.  
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Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 

 

Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 

obce Belá. 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Belá č. 4/2008 o výške mesačného príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského strediska záujmovej činnosti. 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Belá dňa 

7.6.2013 a  nadobúda účinnosť 25.6.2013. 

 

 

 

V Belej dňa 7.6.2013 

            

      

 

Ing. Matúš Krajči  

        starosta obce 

 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Belá dňa 23.5. 2013 

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule v obci Belá dňa  7.6.2013 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Belá dňa 10.6.2013 

VZN nadobúda účinnosť dňa 25.6.2013 

 

 

 


