Mesto Prievidza v súlade s § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 9
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých predpisov v znení neskorších prepisov a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a tento Dodatok č. 9 k
Všeobecne záväznému nariadeniu č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov
detí / žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej
umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských strediskách
záujmovej činnosti, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách,
na ktorom sa podľa § 11 ods. 4 písm. g) a § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi :

Dodatok č. 9
k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí
/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej
umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach
pri materských školách a pri základných školách.

(Návrh)
A)
V oddieli I. sa nahrádza pôvodná II. časť novým znením :
1. V súlade s § 49 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení
neskorších predpisov (školský zákon) vzdelávanie v ZUŠ sa uskutočňuje za čiastočnú
úhradu.
2. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole
(ZUŠ) zriadenej mestom je mesačný príspevok za každý predmet určený :
2.1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

prípravné štúdium v skupinovom vyučovaní
prípravné štúdium v individuálnom vyučovaní
prípravné štúdium v skupinovom vyučovaní v priestoroch MŠ
základné štúdium (I.a II.stupeň) v individ.vyuč. hlav.predmetu
základné štúdium (I.a II.stupeň) v individ.vyuč. hlav.predmetu
pre vybrané orchestrálne nástroje
základné štúdium (I.a II.stupeň) v skupin.vyuč. hlav.predmetu
štúdium pre dospelých do 25 rokov s vlast.príjmom – individuálne
- skupinové
štúdium pre dospelých do 25 rokov bez vlast.príjmu – individuálne
- skupinové
štúdium pre dospelých nad 25 rokov – individuálne
• pokrač.štúdium
• nové štúdium (po IX/2013)
- skupinové

2.2. Poplatky – jednorazové (za využitie priestorov)
Koncertná sála / 1 hod
Malá trieda / 1 hod
Veľká trieda / 1 hod
Tanečná sála / 1 hod
1

A

B

1.predmet

2.predmet

6,00 €
8,00 €
3,00 €
8,00 €

10,00 €

6,00 €
16,00 €
16,00 €
8,00 €
8,00 €

7,00 €
8,00 €
20,00 €
20,00 €

25,00 €
40,00 €
25,00 €

-

20,00 €
2,00 €
4,00 €
6,00 €

3. Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet
ZUŠ.
4. Príspevok v ZUŠ sa neuhrádza, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého
žiaka o to písomne požiada riaditeľa ZUŠ a predloží doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného
predpisu.
5. Zákonný zástupca dieťaťa, žiaka alebo plnoletá osoba , v súlade s § 7a ods. 5 zákona č.
597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení neskorších predpisov, v termíne do 15. septembra pri zbere údajov o počte
žiakov poskytne písomné čestné vyhlásenie základnej umeleckej škole na
započítanie dieťaťa/žiaka/plnoletej osoby do zberu údajov.
Čestné vyhlásenie slúži na zabezpečenie skutočnosti, že len jeden zriaďovateľ ZUŠ si
môže uviesť dieťa/žiaka do zberu údajov.
Deti/žiaci/plnoletá osoba na účely zberu údajov sa do počtu detí/žiakov započítavajú
na základe rozhodnutia riaditeľa školy.
Rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí na ďalší predmet podlieha zároveň posúdeniu
talentových predpokladov žiaka.
B)
V oddieli II. sa za bodom 5. dopĺňa bod 6. a 7, ktoré znejú :
6.
Na Dodatku č. 9 k VZN č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov
a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej
škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských strediskách záujmovej
činnosti, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách sa uznieslo
Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa ....2013 a bol schválený uznesením č........
7.
Dodatok č. 9 k VZN č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov
a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej
škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských strediskách záujmovej
činnosti, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách nadobúda
účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradných tabuliach mesta.

JUDr. Katarína Macháčková, v.r.
primátorka mesta
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Dôvodová správa
k návrhu Dodatku č. 9 k VZN č. 96/2008

Dôvodom úpravy je zmena legislatívy pre ZUŠ, konkrétne :
- zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení, v znení neskorších predpisov, hlavne § 7a , ods. 4 a ods. 5, ktorý má platnosť
už od zberu údajov k 15.9. 2013 pre nový kalendárny rok 2014,
- zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 668/2004
Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,
- metodický pokyn na vypĺňanie štatistického výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01, t.j. riadok
0101 a riadok 0102,
a z toho vyplývajúce nové podmienky stanovenia objemu finančných prostriedkov na
nový kalendárny rok 2014 (a ďalšie roky) pri financovaní originálnych kompetencií
mesta.
1. Zmena sa prejavuje v tom, že dieťa/žiak ZUŠ v individuálnej / skupinovej forme
vyučovania (riadok 0101 a riadok 0102 štatistického výkazu) sa započítava pri zbere
údajov v príslušnej škole najviac jedenkrát, pričom môže byť zapísaný 1-krát
v individuálnej forme a druhý raz 1-krát v skupinovej forme vyučovania. To
znamená, že ak dieťa/žiak navštevuje v individuálnej forme viacero nástrojov, napr.
klavír, flautu, bicie, započíta sa len pri jednom nástroji (obdobne je to pri skupinovom
vyučovaní). Ak dieťa/žiak je na základe rozhodnutia riaditeľa ZUŠ prijaté aj na ďalší
nástroj, výučba bude spoplatnená vyšším príspevkom/poplatkom, čo je predmetom
tohto návrhu dodatku.
2. Zákonný zástupca dieťaťa, žiaka alebo plnoletá osoba, v súlade s § 7a ods.5
Zákona č. 597/2003 Z. z., poskytne v termíne do 15. septembra pri zbere údajov
o počte žiakov písomné čestné vyhlásenie základnej umeleckej škole na
započítanie dieťaťa/žiaka/plnoletej osoby do zberu údajov. Čestné vyhlásenie slúži
na zabezpečenie skutočnosti, že len jeden zriaďovateľ ZUŠ si môže uviesť dieťa/žiaka
do zberu údajov. Deti/žiaci/plnoletá osoba na účely zberu údajov sa do počtu
detí/žiakov započítavajú na základe rozhodnutia riaditeľa školy.
3. Údaje podľa § 7a ods. 1 až 5 Zákona č. 597/2003 Z. z. je povinný riaditeľ ZUŠ
predložiť zriaďovateľovi/mestu do 25. septembra.
4. Metodické usmernenie do zberu údajov započítava žiakov do dovŕšenia 25 rokov
veku, preto aj príspevky/poplatky zohľadňujú túto skutočnosť.

V Prievidzi 28.6. 2013
Vyhotovila : Ing. Mária Halahyjová
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Mestská rada
I.

berie na vedomie
návrh Dodatku č. 9 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od
zákonných zástupcov detí /žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov
v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských
kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti, v školských jedálňach pri
materských školách a pri základných školách.

II.

odporúča – neodporúča MsZ
schváliť návrh Dodatku č. 9 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov
od zákonných zástupcov detí /žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov
v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských
kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti, v školských jedálňach pri
materských školách a pri základných školách.

Mestské zastupiteľstvo
I.

berie na vedomie
Návrh Dodatku č. 9 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od
zákonných zástupcov detí /žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov
v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských
kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti, v školských jedálňach pri
materských školách a pri základných školách.

II.

schvaľuje – neschvaľuje
Dodatok č. 9 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných
zástupcov detí /žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách,
v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí,
v školských strediskách záujmovej činnosti, v školských jedálňach pri materských školách
a pri základných školách.
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