
Mesto Malacky, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy 
Slovenskej republiky a podľa § 6  ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4 a § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a v zmysle § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, vydáva toto 

 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 5/2017, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 11/2013 o výške príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v znení    Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Malacky č. 6/2015 a Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Malacky č. 10/2016. 

 
 
 

 
§ 1 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Malacky č. 11/2013 o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v 
školách a školských zariadeniach v znení 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Malacky č. 6/2015 a Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Malacky č. 10/2016 sa 
mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1. V § 3 odsek 1 znie: 
„(1) Na čiastočnú úhradu výdavkov na 
štúdium v základnej umeleckej škole 
prispieva zákonný zástupca žiaka alebo 
dospelý žiak mesačne na jedného žiaka 
v jednej skupinovej forme vyučovania 
a v jednej individuálnej forme vyučovania:  
 
a) tanečný odbor (skupinová forma 
vyučovania) – na prípravné štúdium 9 €, 
základné štúdium I. a II. stupňa 10 €, 
štúdium pre dospelých do 25 rokov 16 €, 
štúdium pre dospelých nad 25 rokov 25 €, 
 
b) výtvarný odbor (skupinová forma 
vyučovania) - na prípravné štúdium 9 €, 
základné štúdium I. a II. stupňa 11 €, 
rozšírené štúdium 12 €, štúdium pre 
dospelých do 25 rokov 16 €, štúdium pre 
dospelých nad 25 rokov 30 €, 
 

c) literárno-dramatický odbor 
(skupinová forma vyučovania) - na 
prípravné štúdium 8 €, základné štúdium   
I. a II. stupňa 10 €, rozšírené štúdium 12 €, 
štúdium pre dospelých do 25 rokov 16 €, 
štúdium pre dospelých nad 25 rokov 25 €, 
 
d) hudobný odbor (individuálna forma 
vyučovania) - na prípravné štúdium 10 €, 
základné štúdium I. a II. stupňa 12 €, 
rozšírené štúdium 13 €, štúdium pre 
dospelých do 25 rokov 18 €, štúdium pre 
dospelých nad 25 rokov 35 €.“. 
 
2. V §3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, 
ktorý znie:  
 
„(2) Za každý ďalší odbor v skupinovej 
forme vyučovania zákonný zástupca 
neplnoletého žiaka prispieva mesačne 
sumou 22 €. Za každý ďalší odbor 
v individuálnej forme vyučovania zákonný 
zástupca neplnoletého žiaka prispieva 
mesačne sumou 24 €. Dospelý žiak 
prispieva za každý ďalší odbor 
v skupinovej forme vyučovania alebo 
individuálnej forme vyučovania sumou 
podľa odseku 1.“. 
 
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako 
odseky 3 až 5. 
 



3. V § 6 odsek 2 sa pôvodný text „0,10 €“ 
nahrádza textom „0,20 €“ a text „1,29 €“ 
nahrádza textom „1,39 €“. 
 

§ 2 
 

(1)  Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Malacky č. 5/2017, ktorým sa mení a 
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie      
č. 11/2013 o výške príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov a výdavkov v školách a 
školských zariadeniach v znení Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Malacky        
č. 6/2015 a Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Malacky č. 10/2016 bolo 
schválené uznesením MsZ v Malackách   
č. 100/2017 zo dňa 7.  decembra 2017. 
 
(2) Toto   nariadenie  nadobúda  účinnosť  
1. januára 2018. 
 
 
 
V Malackách 12. decembra 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
          primátor mesta 
 
 
 
 

 
 


