MESTO

ŽIAR NAD HRONOM
NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 7/2015

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2013 o určení výšky
príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad Hronom č. : 50 /2015
zo dňa : 23.04.2015

Účinné od dňa: 1. augusta 2015

Mesto Žiar nad Hronom v súlade s ustanovením § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov úprav a zmien a v zmysle § 6 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie (ďalej len VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2013 o určení výšky príspevku
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom.
Článok I
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013 o určení výšky príspevku v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom sa mení a dopĺňa
nasledovne:
1. Ustanovenie § 4 ods. 1 znie:
1. Zákonný zástupca žiaka a dospelá osoba ( ďalej žiak ) prispieva na čiastočnú úhradu
výdavkov na štúdium v Základnej umeleckej škole Zity Strnadovej – Parákovej v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žiar nad Hronom mesačne sumou:
a) prípravné štúdium – individuálne
skupinové
b) základné štúdium – individuálne
skupinové
c) štúdium dospelých – individuálne
skupinové
d) obligátny nástroj

05,00 €
05,00 €
08,00 €
05,00 €
12,00 €
12,00 €
02,00 €

Článok II
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 50/2015 zo dňa 23.04.2015 a nadobúda účinnosť 1.
augusta 2015.

V Žiari nad Hronom, 11.05.2015

Mgr. Peter Antal
primátor

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu
fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme
na adresu Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, elektronicky na email: adriana.gilanova@ziar.sk alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou
možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie,
zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju
predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy,
ak nie sú zdôvodnené.

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
1. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli MsÚ v Žiari nad Hronom:
od: 07.04.2015
do: 22.04. 2015
2. Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli MsÚ v Žiari nad Hronom :
od: 27.04.2015
do: 11.05.2015

