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Mesto Holíč podľa § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, §114 ods. 6 a § 116
ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
vydáva
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Holíč
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Holíč

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Mesto Holíč je zriaďovateľom nasledovných škôl a školských zariadení:
- Materská škola Lúčky 14, Holíč,
- Základná umelecká škola Bernolákova 3, 908 51 Holíč,
- Školský klub detí pri Základnej škole Bernolákova 5, 908 51 Holič
- Školský klub detí pri Základnej škole Školská 2, 908 51 Holíč
- Centrum voľného času Kollárova 21, 908 51 Holíč
2. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

Článok 2
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú
úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou najviac 15 % sumy
životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa zákona č. 601/2003 Z.z.
o životnom minime a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
2. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Lúčky 14, Holíč sa určuje vo
výške 11,30 € za jedno dieťa mesačne.
3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a/ ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b/ ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že
je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c/ ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
4. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza
za dieťa:
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a/ ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
b/ ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
určeného príspevku.

Článok 3
Výška príspevku v základnej umeleckej škole
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základne umeleckej škole
prispieva :
a/ zákonný zástupca žiaka mesačne sumou najviac 15 % sumy životného minima na
jedno nezaopatrené dieťa podľa zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime
a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
b/ dospelá osoba mesačne sumou najviac 15 % sumy životného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu podľa zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v Základnej
umeleckej škole Bernolákova 3, 908 51 Holíč je je nasledovná:

Druh štúdia
Prípravné štúdium individuálne
Prípravné štúdium skupinové
Základné štúdium individuálne
Základné štúdium skupinové
Štúdium pre dospelé osoby
individuálne
Štúdium pre dospelé osoby
kolektívne
Štúdium pre dospelé osoby
individuálne
Štúdium pre dospelé osoby
skupinové

Poplatok/mesiac
5,00 €
3,00 €
5,00 €
3,00 €

Poznámka

9,00 € zárobkovo činné osoby
7,00 € zárobkovo činné osoby
5,00 € študenti, dôchodcovia
3,00 € študenti, dôchodcovia

3. 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.
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Článok 4
Výška príspevku v školskom klube detí
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí
prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou najviac 15 % životného minima
na jedno nezaopatrené dieťa podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime
a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Výška príspevku na jedného žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s
činnosťou Školského klubu detí pri Základnej škole Bernolákova 5, 908 51 Holič a
Školského klubu detí pri Základnej škole Školská 2, 908 51 Holíč je 6 €. Za ďalšieho
prihláseného žiaka, súrodenca, prispieva zákonný zástupca mesačne 2 €.
3. Zriaďovateľ školského klubu detí 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.

Článok 5
Výška príspevku v centre voľného času
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času
prispieva:
a/ zákonný zástupca žiaka mesačne sumou najviac 15 % sumy životného minima na
jedno nezaopatrené dieťa podľa zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime
a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
b/ dospelá osoba mesačne sumou najviac 15 % sumy životného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu podľa zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Centra
voľného času Kollárova 21, 908 51 Holíč je:
a/ mesačne vo výške 3,40 € pre člena záujmového krúžku, ktorý je žiakom alebo
študentom základnej školy alebo strednej školy,
b/ ročne vo výške 6,70 € pre člena záujmového krúžku, ktorý je žiakom alebo
študentom základnej školy alebo strednej školy a súčasne odovzdá do CVČ
vzdelávací poukaz,
c/ mesačne vo výške 6,70 € do 15,00 € pre člena – dospelú osobu, podľa druhu
a náročnosti záujmového krúžku.
3. 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.
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Článok 6
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Podrobnosti o podmienkach úhrady príspevku určí riaditeľ školy alebo školského
zariadenia vnútorným predpisom.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli
mesta.

V Holíči dňa 22.06.2011

Mgr. Zdenko Čambal
primátor mesta
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