
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ŠIROKÉ č. 4/2014 

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  

  v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Široké 
 

     Obecné zastupiteľstvo  v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 a § 11odst. 4 písm. g,  zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov, v zmysle zákona 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 

245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)    

 

v y d á v a   

      

všeobecne záväzné nariadenie 

 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  

v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Široké  

č. 4/2014 

 
 

§ 5 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej 

škole 

 

 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom sa určuje:   

1.  pre žiakov základnej umeleckej školy, ktorý sú  žiakmi základnej a strednej školy,     

     študentmi štúdia na vysokej škole, max. do veku 25 rokov, ktorý nemajú  vlastný príjem  

    (študent doloží potvrdenie o štúdiu na vysokej škole a čestné vyhlásenie, že nie je  

     zárobkovo činná osoba)  

     a) individuálne vyučovanie                 6,00  €  mesačne na 1 žiaka 

     b) skupinové vyučovanie                    3,00  €  mesačne na 1 žiaka 

     

2.  pre žiakov základnej umeleckej školy, pred plnením povinnej školskej dochádzky  

    s vyučovaním v materskej škole 

     a) skupinové vyučovanie                     1,00 € mesačne na 1 žiaka 

 

3.  pre dospelú zárobkovo činnú osobu 

     a) individuálne vyučovanie                  8,00 € mesačne na žiaka 

     b) skupinové vyučovanie                     4,00 € mesačne na žiaka 

     

4.  pre dospelú osobu – dôchodcov, invalidných dôchodcov a nezamestnaných 

    a) individuálne vyučovanie                   2,00 € mesačne na žiaka 

    b) skupinové vyučovanie                      1,00 € mesačne na žiaka 

 

5.  Zriaďovateľ rozhodol, že príspevok v základnej umeleckej škole sa neuhrádza za 

žiaka: 
a) ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomne požiada a  

predloží riaditeľovi základnej umeleckej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky 

v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, 

 



b) ak žiak má prerušenú dochádzku do základnej umeleckej školy na viac ako tridsať po 

sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 

preukázateľným spôsobom, (zákonný zástupca predloží žiadosť a potvrdenie od lekára 

alebo čestné prehlásenie o rodinných dôvodoch).  

 


