
 
 

 
OBEC Brusno 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 ktorým sa mení a dopĺňa 
všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č. 4/2019 z 08.08.2019 
o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 

 

Návrh VZN vyvesený dňa:       16.04.2021                

VZN prerokované schválené dňa:   16.06.2021 uznesením č. 4B/2021 zo dňa 16.06.2021  

VZN zverejnené dňa:        17.06.2021                         

VZN nadobúda účinnosť dňom:           15. dňom od jeho vyhlásenia 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Brusno sa podľa ust.  § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 24 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 a v zmysle § 28 

ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č. 4/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy 

a školského zariadenia v platnom znení (ďalej aj len ako „VZN“), sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

Ustanovenie § 6 – Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej 

umeleckej škole sa dopĺňa o nový odsek 6), ktorý znie: 

 

6) Z dôvodu poníženia poplatkov pre deti, 

ktoré sa nezúčastňovali dištančného vzdelávania v základnej umeleckej škole o 100 % počas 

prerušenia vyučovania v základnej umeleckej škole a zníženie poplatku pre deti, ktoré sa 

zúčastňovali dištančného vzdelávania pre skupinové vyučovania na 4,50 €/ mesiac a pre 

individuálne vyučovania na 6 €/ mesiac. 

 

§7 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Ostatné ustanovenia VZN č. 4/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia, ktoré 

nie  sú  menené  alebo  dopĺňané   týmto všeobecne záväzným  nariadením  č. 3/2021  ostávajú  v  platnosti 

v znení predchádzajúcich zmien a doplnkov. 

 

V obci Brusno, dňa 17.06.2021 

                  …………………… 

                   Ing. Jozef  Šimeček 

           starosta obce 


