
 

Dodatok č. 2 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 
 
 

DODATOK Č. 2  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: 26.11.2021 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 26.11.2021 

Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie: 26.11.2021 

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie: 7.12.2021 

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: 26.11.2021 

Na rokovaní OZ dňa: 14.12.2021 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 15.12.2021 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2022 
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Obecné zastupiteľstvo v Košeci na svojom zasadnutí dňa 14.12.2021 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 

Dodatok č. 2  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 žiaka 

základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení  a to nasledovne:  

Ročná výška dotácie na prevádzku na mzdy na jeden výkonný ukazovateľ 

Kategória školy, školského zariadenia  Normatív pre školy a školské zariadenia 
Návrh - rok 2022 

Dieťa materskej školy  2728,60 EUR 

Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej 

forme vyučovania 
1396,55 EUR 

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme 

vyučovania 
456,02 EUR 

Žiak školského klubu 669,99 EUR 

Stravník – žiak základnej školy a materskej školy 159,67 EUR 

Žiak centra voľného času 150 EUR 

Čl. II. 

Záverečné ustanovenia 

 
1) Dodatok č. 2 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 14.12.2021, 
uznesením č. 110/2021.  

2) Dodatok č. 2 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 01.01.2022.  

 
V Košeci dňa 15.12.2021 
        Mgr. Radomír Brtáň, starosta 



    

  

 


