
„Návrh“ 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Stožok 

č. ..../2017 
o zriadení Základnej umeleckej školy, Stožok 47 a jej súčastí 

 

Schválené: ................. 

Vyhlásené: ................ 

Účinnosť:  ................. 

 

 Obecné zastupiteľstvo  Stožok v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 6 

ods. 2 písm. a)  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 . 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  Rozhodnutím č.  2014-

2678/28732:3-10CO  zo dňa  24.06.2014  zaradilo Základnú umeleckú školu , Stožok 47 do 

siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky s termínom začatia činnosti od 01. 

septembra 2014. 

 

2. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  Rozhodnutím č.  2016-

19383/37863:3-10HO  zo dňa  26.09.2016  rozhodlo tak, že  zmenilo sieť škôl a školských 

zariadení Slovenskej republiky tak, že do siete škôl a školských zariadení Slovenskej 

republiky  zaradilo Elokované pracovisko, Družstevná 201, Poniky ako súčasť Základnej 

umeleckej školy , Stožok 47,  s termínom začatia činnosti od 01. októbra 2016. 

 

3. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  Rozhodnutím č.  2017-

5485/40211:5-10HO  zo dňa  31.08.2017  rozhodlo tak, že  zmenilo sieť škôl a školských 

zariadení Slovenskej republiky tak, že do siete škôl a školských zariadení Slovenskej 

republiky  zaradilo Elokované pracovisko, Stožok 224 ako súčasť Základnej umeleckej školy, 

Stožok 47,  s termínom začatia činnosti od 01. septembra 2017. 

 

§ 2 

Zriadenie ZUŠ a jej súčastí 

 

1.     Obec Stožok, podľa  § 19  zák. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  týmto 

všeobecne záväzným nariadením zriaďuje: 

 

Základnú umeleckú školu, Stožok 47, deň vzniku 01.09.2014 

a jej súčasti: 

Elokované pracovisko, Družstevná 201,  Poniky, deň vzniku 01.10.2016 

Elokované pracovisko, Stožok 224, deň vzniku 01.09.2017 



 

2. Základná umelecká škola bola  zriadená od 01.09.2014 ako rozpočtová organizácia obce 

Stožok bez právnej subjektivity  a od 01.01.2015 ako rozpočtová organizácia obce Stožok s  

právnou subjektivitou. 

 

3. Obec Stožok vydala Zriaďovaciu listinu o zriadení Základnej umeleckej školy, Stožok 47  dňa 

05.01.2015, doplnená Dodatkom č. 1 zo dňa 07.10.2016 a Dodatkom č. 2 zo dňa 08.09.2017.  

 

§ 3 

Určenie počtu členov rady školy 

 

1. Obec Stožok  , v zmysle § 25 ods.2, 4 zák. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  týmto 

všeobecne záväzným nariadením určuje  počet  a zloženie členov rady školy tak, že rada školy 

bude mať 7 členov v nasledovnom zložení: 

- 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy 

- 1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov (nepedagogických) školy 

- 2 zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy 

- 2 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa 

 

§ 4 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2017 o zriadení Základnej umeleckej školy, Stožok 

47 bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Stožok č. ........../2017 dňa 

.................... a nadobúda účinnosť  dňom ........................ 

  

  

 

                                                                               ............................................. 

                                                                                      Bc. Darina Petrincová 

                                                                                     starostka obce Stožok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Stožok 

č. ..../2017 
o zriadení Materskej školy, Stožok ..... 

 

Schválené: ................. 

Vyhlásené: ................ 

Účinnosť:  ................. 

 

 Obecné zastupiteľstvo  Stožok v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 6 

ods. 2 písm. b)  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 . 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

4. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodnutím č.  

...................................... zo dňa .............. zaradilo Materskú školu, Stožok .... do siete škôl a 

školských zariadení Slovenskej republiky k ................ 

 

§ 2 

Predmet nariadenia 

5. Obec Stožok  týmto všeobecne záväzným nariadením zriaďuje Materskú školu, Stožok....,  

dňom ................... 

6. Materská škola sa zriaďuje ako preddavková organizácia Obce Stožok, bez právnej 

subjektivity. 

7. Zriaďovacia listina bola vydaná dňa ............. a schválená  Obecným zastupiteľstvom Stožok 

dňa ....................... 

 

§ 3 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2017 o zriadení Materskej školy, Stožok ....,  bolo 

schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Stožok č. ........../2017 dňa .................... a 

nadobúda účinnosť  dňom ........................ 

  

  

 

                                                                               ............................................. 

                                                                                      Bc. Darina Petrincová 



                                                                                     starostka obce Stožok 

 


