
 

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2012 
Číslo:  Dodatok č. 1 k VZN č. 
5/2012 

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. 1 
k VZN č. 5/2012 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: 9.8.2013 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 9.8.2013 

Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie: 10.8.2013 

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie: 20.8.2013 

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: 9.8.2013 

Na rokovaní OZ dňa: 28.8.2013 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 2.9.2013 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 17.9.2013 

 
 

Radomír Brtáň 
starosta obce 

 

mailto:starosta@koseca.sk


Obecné zastupiteľstvo v Košeci na svojom zasadnutí dňa 28.8.2013  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 vydáva toto všeobecne záväzné 

nariadenie – dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 

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 

 

 

DODATOK č. 1  

 

k 

 

V š e o b e c n e   z á v ä z n é m u   n a r i a d e n i u  č. 5/2012 

 

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. 1  

Predmet dodatku 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 sa mení a dopĺňa nasledovne:  

 

1. V čl. II Vymedzenie pojmov sa dopĺňajú  nové body 1.3 a 1.4, ktoré znejú nasledovne:  

 

1.3 Ak žiak základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského 

zariadenia alebo plnoletá osoba navštevuje viac škôl alebo školských zariadení 

rovnakého druhu, zákonný zástupca dieťaťa, žiaka alebo plnoletá osoba poskytne 

čestné prehlásenie jednej príslušnej škole alebo jednému školskému zariadeniu 

rovnakého druhu na započítanie dieťaťa, žiaka alebo poslucháča do zberu údajov 

/ďalej len „čestné vyhlásenie pre zber údajov“/. Čestné vyhlásenie pre zber údajov 

tvorí prílohu č. 2 tohto nariadenia. Čestné vyhlásenie pre zber údajov predloží 

zákonný zástupca dieťaťa, žiaka alebo plnoletá osoba riaditeľovi školy alebo 

školského zariadenia vždy najneskôr do 15. septembra príslušného kalendárneho 

roka, a to prvý krát do 15. septembra roku 2013 pre školský rok 2013/2014.  

1.4 Čestné vyhlásenie pre zber údajov predloží riaditeľ školy alebo školského 

zariadenia zriaďovateľovi - Obci Košeca každoročne vždy najneskôr do 25. 

septembra príslušného kalendárneho roka spolu s ostatnými príslušnými údajmi 

v zmysle ustanovení zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.  

 

 

 

 

 

 



2. Mení sa Príloha č. 1, ktorá znie nasledovne:  

 

Príloha č. 1 

 

k VZN č. 5/2012 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 

 

 

Ročná výška dotácie na prevádzku na mzdy na jeden výkonný ukazovateľ 

 

 

Kategória školy, školského zariadenia  Normatív pre školy a školské 

zariadenia 

Dieťa materskej školy vo veku od troch rokov 1 809,26 EUR 

Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej 

forme vyučovania 
670  EUR 

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej 

forme vyučovania 
411,39  EUR 

Žiak školského klubu 343,79  EUR 

Potenciálny stravník – žiak základnej školy   149,90  EUR 

Žiak centra voľného času  60,50 EUR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Dopĺňa sa Príloha č. 2, ktorá znie nasledovne:  

 

 

Čestné vyhlásenie pre zber údajov 
 

Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka/plnoletá osoba 
 
Identifikačné údaje zákonného zástupcu dieťaťa/plnoletá osoba:  
Meno a priezvisko: ..........................................................................................................................................  
Adresa pobytu a druh pobytu (trvalý/prechodný): .................................................................................  
Mobil: ...................................................................................................................................................................  
Mail: ...................................................................................................................................................................  
Sídlo/IČO ........................................................................................................................................... 

 
týmto čestne vyhlasujem, že udeľujem svoj súhlas na započítanie dieťaťa/žiaka 

 
Identifikačné údaje dieťaťa/žiaka:  
Meno a priezvisko: ..........................................................................................................................................  
Dátum a miesto narodenia: ...........................................................................................................................  
Adresa pobytu a druh pobytu (trvalý/prechodný): .................................................................................  
Odbor: ...................................................................................................................................................................  
 

do zberu údajov len jednej škole/školskému zariadeniu, ktorou je 
 
Identifikačné údaje školy/školského zariadenia:  
Názov školy:  
Adresa školy:  
IČO školy:  
 
 

Svojím podpisom na tomto vyhlásení potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé a úplné a že 
som neudelil súhlas na zber údajov inej škole/školskému zariadeniu rovnakého druhu.  
 

Som si vedomý, že v prípade poskytnutia súhlasu na zber údajov súčasne aj inej 
škole/školskému zariadeniu rovnakého druhu som povinný uhradiť náklady na financovanie 
žiaka/dieťaťa v plnej výške.  
 
 

 
 
 
Dátum: ...................................  
 
 
 

 

 

 

______________________________________ 

podpis zákonného zástupcu/plnoletej osoby 



Čl. II.  

Záverečné ustanovenia 

 

1) Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2012 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 bolo schválené Obecným 

zastupiteľstvom dňa 28.8.2013, uznesením č. 101/2013.  

 

2) Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2012 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 

17.9.2013.  

 

 

V Košeci dňa 2.9.2013 

 

 

 

 

        Radomír Brtáň 

                         starosta  


