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Obec Vysoká nad Kysucou 
 

  
Dodatok č. 2  

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2020 
o financovaní originálnych kompetencií obce 

Vysoká nad Kysucou na úseku školstva 
a financovaní správy školských objektov 

 

 
 
 
 
Návrh VZN 
Vyvesený na úradnej tabuli obce Vysoká nad Kysucou: 24. 08. 2022 
Zverejnený na webovej stránke obce Vysoká nad Kysucou: 24. 08. 2022 
Začiatok lehoty na pripomienkové konanie: 24. 08. 2022 
Ukončenie pripomienkového konania: 05. 09. 2022 
Počet pripomienok uplatnených k návrhu: 0 
Návrh zvesený z úradnej tabule: 09. 09. 2022 
 

Schválené VZN 
Na rokovaní Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou Uznesením č.: 5/2022-8 
Počet prítomných poslancov na rokovaní: 8 
Hlasovanie:  ZA - 8, ZDRŽAL SA - 0, PROTI - 0 
Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Vysoká nad Kysucou: 21. 09. 2022 
Zvesené  z úradnej tabule obce Vysoká nad Kysucou: 07. 10. 2022 
VZN nadobúda účinnosť: 24. 09. 2022 
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Obecné zastupiteľstvo obce Vysoká nad Kysucou vo veciach územnej samosprávy v zmysle              
§6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov,               
§6 ods. 2  a ods. 12 písm. d) 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, § 19 zákona 
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a v zmysle Dodatku č. 1 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri 
odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022 vydáva tento Dodatok č. 2 k Všeobecne – 
záväznému nariadeniu č. 1/2020  o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká nad 
Kysucou na úseku školstva a financovaní správy školských objektov. 
 

Čl. 1 
Predmet úpravy 

Predmetom úpravy tohto Dodatku č. 2 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 1/2020  
o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká nad Kysucou na úseku školstva 
a financovaní správy školských objektov je úprava Prílohy č. 2, ktorá sa dopĺňa o bod č. 4 
nasledovne: 
 

4) Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022 

Škola  a  školské zariadenia Suma určená na vyplatenie 
odmeny zamestnancom v EUR  

   
Materská škola  7 287,30 

Školská jedáleň  3 373,75 

Školský klub  1 619, 40 

 

Čl. 2 

Záverečné ustanovenia 
1. Na tomto Dodatku č. 2 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 1/2020  o financovaní 

originálnych kompetencií obce Vysoká nad Kysucou na úseku školstva a financovaní 
správy školských objektov sa uznieslo Obecné zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou 
dňa  09. 09. 2022 uznesením číslo 5/2022-8. 

2. Tento dodatok nadobúda právoplatnosť pätnástym dňom od jeho schválenia a účinnosť 
dňom nadobudnutia právoplatnosti. 

 
 
                                                                                                Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                      starosta obce 


