
 

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2020  

Obec KOŠECA Výtlačok číslo: 1 

 
v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva 
 
 

NÁVRH DODATKU Č. 1  VZN  Č. 1/2020 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej 

školy a školských zariadení zriadených na území obce Košeca 
 
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) na pripomienkovanie v zmysle zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 13.08.2021 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 13.08.2021 

Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie: 13.08.2021 

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie: 24.08.2021 

Pripomienky zasielať: 
- písomne na adresu: Obecný úrad Košeca, Hlavná 36/100, 

018 64 Košeca 
- elektronicky na adresu: starosta@koseca.sk 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  

 
Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Zaslané poslancom na preštudovanie dňa: 13.08.2021 

Na rokovaní OZ dňa: xx.xx.2021 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: ........2020 

VZN nadobúda účinnosť dňom: .......2021 

 
 
 
 

mailto:starosta@koseca.sk


Obecné zastupiteľstvo v Košeci na svojom zasadnutí dňa ............2021 v súlade s ustanovením § 6 a § 

11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení 

zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje tento 

Návrh Dodatku č. 1  k VZN  č. 1/2020 

 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa 

materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Košeca 

Čl. I.  

Predmet dodatku 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 sa mení a dopĺňa nasledovne:  

Mení sa Príloha č. 1 – Ročná výška dotácie na prevádzku a mzdy na jeden výkonný ukazovateľ pre 

kategóriu školy – Základná umelecká škola  a to nasledovne:  

Kategória školy, školského zariadenia  Normatív pre obecné školy a školské 

zariadenia 

Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme 

vyučovania 
1614,93  EUR 

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme 

vyučovania 
546,10 

 

Čl. II. 

Záverečné ustanovenia 

 
1) Dodatok č. 1 Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení 
zriadených na území obce Košeca bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa .....2021, 
uznesením č. ...../2021.  

 

2) Dodatok č. 1 Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení 
zriadených na území obce Košeca nadobúda účinnosť dňa 01.10.2021.  

 
V Košeci dňa .........2021 
 
 
 
        Mgr. Radomír Brtáň 
                                                                                                                            starosta   

            

  
 



Dôvodová správa: 

Zmena v Dodatku č. 1 VZN oproti doterajšiemu VZN č. 1/2020 je v ukazovateli pre základnú umeleckú 

školu z rozpočtu zriaďovateľa. ZUŠ dostala finančné prostriedky ( refundácia vynaložených finančných 

prostriedkov v roku 2020 na zmiernenie dopadov pandémie ) na udržanie zamestnanosti od Úradu 

práce sociálnych vecí a rodiny vo výške 21 838 EUR – o túto čiastku sa ponížia  zdroje na financovanie 

ZUŠ od zriaďovateľa, ale vzhľadom na to, že bude v roku 2021 nižší výber poplatkov od rodičov – teda 

vlastné príjmy ZUŠ, navrhujeme upraviť rozpočet  na žiadosť ZUŠ o 6 000 EUR. 

 

Návrh nariadenia je možné pripomienkovať v lehote do 24.08.2021 a to v písomnej forme na adresu 

obecného úradu, elektronicky na e-mail prednosta@koseca.sk alebo ústne do zápisnice na obecnom 

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. 

 


