Obecné zastupiteľstvo v Kútoch na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. l) a ustanovenia § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 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
č. 1 / 2014
o Základnej umeleckej škole v Kútoch

§1
1. Obec Kúty zriaďuje základnú umeleckú školu ako svoju rozpočtovú organizáciu v zmysle
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov.
2. Sídlo základnej umeleckej školy je Školská 694, Kúty.
3. Základná umelecká školy bola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej
republiky rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo
dňa 04.06.2013 č. 2013-5749/25135:5-923.

§2
1. Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho
programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy. Základná umelecká škola
môže organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky,
žiakov stredných škôl a dospelých.
2. Základná umelecká škola poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium
odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách;
pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.
3. V základnej umeleckej škole sa zriaďuje hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický
odbor.
4. Vyučovacím jazykom je slovenský jazyk.

§3
1. Štatutárnym orgánom základnej umeleckej školy je riaditeľ základnej umeleckej školy, ktorý je
oprávnený konať v mene organizácie vo všetkých veciach.
2. Riaditeľa základnej umeleckej školy vymenúva na návrh rady školy zriaďovateľ.

§4
Základná umelecká škola sa zriaďuje od 01.09.2014 na dobu neurčitú.

§5
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Kúty sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa
03.07.2014 uznesením č. 4/2014-C.
2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.09.2014.

V Kútoch, 03.07.2014
Ing. Branislav Vávra
starosta obce

