D O D A T O K č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 70/2008
o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch v súlade so zákonom NR SR č. 245/ 2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona
č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vydáva pre územie obce Smižany
Dodatok č. 2
k VZN č. 70 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach.
VZN č. 70 sa mení:
- v čl. 1 Predmet nariadenia bod 1, ktorý sa dopĺňa o písmeno e/, ktoré znie:
e/ výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského strediska
záujmovej činnosti
- v čl. 2 Vymedzenie pôsobnosti bod 2, ktorý sa dopĺňa a znie:
2. Predmet nariadenia sa vzťahuje na materské školy, základnú umeleckú školu,
školský klub detí, školské stredisko záujmovej činnosti a školské jedálne.
- v čl. 3 Stanovenie výšky poplatku, ktorý sa dopĺňa o bod 5, ktorý znie:
5. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠSZČ prispieva
- zákonný zástupca žiaka mesačne sumou najviac 15 % sumy životného minima
na jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.
- v čl. 4 Výška príspevku bod 2. Článok sa ďalej dopĺňa o bod 5. Tieto body znejú:
2. Mesačný príspevok v základnej umeleckej škole
- individuálne vyučovanie.......... 6 € / 180,76 SK
- skupinové vyučovanie.............. 4 €/ 120,50 SK
- študent SŠ a denný študent VŠ individuálne vyučovanie........... 6 € / 180,76 SK
- študent SŠ a denný študent VŠ skupinové vyučovanie............... 4 €/ 120,50 SK
- pracujúci dospelý..................... 10 € / 301,26 SK
5. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
školského strediska záujmovej činnosti
............................................ 2 € / 60,25 SK

-2- v čl. 5 Oslobodenie od poplatkov, ktorý sa dopĺňa o bod 7, ktorý znie:
1. Zriaďovateľ ŠSZČ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný
zástupca 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.
- v čl. 7 Povinnosti zákonného zástupcu žiaka, ktorý sa mení, dopĺňa a znie:
1. Zákonný zástupca žiaka (dieťaťa) je povinný oboznámiť sa s výškou poplatkov za
pobyt v školskom zariadení, resp. na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
zariadenia.
2. Zákonný zástupca žiaka (dieťaťa) uhrádza náklady stanovené týmto VZN do 10. dňa
príslušného kalendárneho mesiaca.
3. Príspevok sa môže uhradiť aj na dlhšie časové obdobie.
4. Zákonný zástupca je povinný predložiť škole alebo školskému zariadeniu rozhodnutie,
ktoré ho oprávňuje uhrádzať poplatky podľa osobitného predpisu bezodkladne po jeho
doručení (hmotná núdza a životné minimum).
5. Ak sa žiak bez vážnych dôvodov nezúčastňuje na vyučovaní, zaplatený príspevok sa
nevracia.
6. Príspevok sa vráti, ak sa na škole nevyučovalo dlhšie ako štyri týždne alebo ak sa žiak
nemohol z vážnych dôvodov zúčastniť na vyučovaní dlhšie ako štyri týždne.
7. Príspevok v základnej umeleckej škole uhrádza zákonný zástupca neplnoletého žiaka
a dospelá osoba za každý predmet daného odboru samostatne.
8. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského strediska
záujmovej činnosti uhrádza zákonný zástupca neplnoletého žiaka za každý záujmový
útvar samostatne.

- v čl. 9 Záverečné ustanovenia, ktorý sa dopĺňa o bod 4, ktorý znie:
4. Dodatok č. 2 k VZN č. 70 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27. 8. 2009
uznesením č.299/19/2009.
V Smižanoch 27. 8. 2009

Ing. Michal Kotrady
starosta obce

