Mesto Gabčíkovo v Gabčíkove v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami §28 ods.5, § 49 ods.4, §
114 ods.6 a § 140 ods.9 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva
Dodatok č. 2
k Všeobecné záväznému nariadeniu obce Gabčíkovo

č. 1/2012 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Gabčíkovo
V bode 1 sa nahrádza článok III.:
VÝŠKA PRÍSPEVKU V ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE
1) V zmysle § 49 zákona č. 245/2008 Z. z. prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
nákladov spojených so štúdium v základnej umeleckej škole na žiaka mesačne podľa druhu
výučby sumou:
A) Prípravné štúdium, I. a II. stupeň základného štúdia ZUŠ
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Tanečný odbor

6 € / mesiac
5 € / mesiac
5 € / mesiac

B) Štúdium pre dospelých (pre zárobkovo činné osoby)
- pre všetky odbory
15 € / mesiac
(pre tých, ktorí ešte študujú na VŠ, a nemajú zárobok, platí školné určené pre PŠ, I.
a II. stupeň určitého odboru).
2) Ostatné ustanovenia VZN č. 1/2012 ostávajú nezmenené.
3) Návrh Dodatku č. 2 k VZN 1/2012 bol:
- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 18.10.2017
- zvesený z úradnej tabule dňa 29.11.2017
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 28.11.2017
Doručené pripomienky (počet): 0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa 28.11.2017
Tento Dodatok bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Gabčíkove dňa
29.11.2017 pod. č.: 42/7MZ/2017.
Schválený Dodatok č. 2 k VZN 1/2012 bol vyvesený na úradnej tabuli dňa: 30.11.2017
Schválený Dodatok č. 2 k VZN 1/2012 bol zvesený z úradnej tabule dňa: 15.12.2017
4) Tento dodatok nadobúda účinnosť 01.02.2018.

5) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 2 k Všeobecne záväzného nariadenia obce
Gabčíkovo č. 1/2012 sa ruší Dodatok č. 1 k VZN obce Gabčíkovo č. 1/2012, zo dňa
29.04.2013 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Gabčíkovo.

V Gabčíkove, dňa 30.11.2017

PhDr. Iván Fenes LL.M, MBA
primátor mesta

