
 

 

 
 

 

15/2021 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  
Košického samosprávneho kraja 

z  23. apríla 2021 

 

 

 

o Významných dňoch Košického samosprávneho kraja  

a Župných dňoch Košického samosprávneho kraja 
 

 

 

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja uznesením č. 519/2021 prijatým na svojom 

24. zasadnutí, dňa 23. apríla 2021 v súlade s § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona  

č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 

vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o Významných 

dňoch Košického samosprávneho kraja a Župných dňoch Košického samosprávneho kraja: 

 

 

§ 1 

Významné dni Košického samosprávneho kraja 

 
1. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja vyhlasuje 23. apríl za Významný deň 

Košického samosprávneho kraja (ďalej len „Významný deň“ v príslušnom tvare).  

 

2. Predseda Košického samosprávneho kraja zvolá v tento deň slávnostné zasadnutie  

zastupiteľstva. V prípade, že deň 23. apríl pripadne na sobotu, resp. nedeľu, predseda určí 

deň slávnostného zasadnutia v týždni, nasledujúcom po dni 23. apríl. 

 

3. Odovzdanie Ocenení osobnostiam Košického samosprávneho kraja za predchádzajúci  

kalendárny rok sa každoročne uskutoční na Slávnostnom  ceremoniáli  udeľovania ocenení 

osobnostiam Košického samosprávneho kraja
1
 v deň podľa § 1 ods. 2.  Uvedené neplatí 

pre odovzdanie Ocenení osobnostiam Košického samosprávneho kraja za rok 2020. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení KSK 
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§ 2 

Župné dni Košického samosprávneho kraja 
 

1.  Pre priblíženie činností a kompetencií, ktoré samosprávny kraj vykonáva pre rozvoj svojho 

územia a potreby obyvateľov sa všeobecne záväzným nariadením schvaľuje obdobie  

od 23. apríla do 23. júna kalendárneho roka, v trvaní dvoch týždňov, pre organizáciu 

Župných dní Košického samosprávneho kraja (ďalej len „župné dni“ v príslušnom tvare). 

 

2.  Počas župných dní sa v určených mestách Košického samosprávneho kraja  

a v organizáciách zriadených samosprávnym krajom zorganizujú rôzne sprievodné akcie. 

 

3. Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja spolupracujú  

na príprave, organizácii a realizácii župných dní, podľa schváleného projektu župných dní. 

 

4. Marketingové oddelenie Úradu Košického samosprávneho kraja, každoročne v lehote  

do 30. novembra,  predloží  predsedovi Košického samosprávneho kraja na schválenie 

Projekt „Župné dni Košického samosprávneho kraja“. Súčasťou predloženého projektu  

je vždy aj návrh predpokladaných nákladov. Uvedená lehota neplatí pre organizovanie 

župných dní v roku 2021. 

 

 

§ 3  

Záverečné ustanovenia a účinnosť 
 

1. Odovzdávanie Ocenení osobnostiam Košického samosprávneho kraja za rok 2020  

a organizácia župných dní v roku 2021 sa uskutočnia spôsobom a v termíne, ktorý bude 

umožňovať epidemiologická situácia. 

 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja bolo schválené  

zastupiteľstvom dňa 23. apríla 2021 uznesením č. 519/2021 a nadobúda účinnosť  

15. dňom od vyvesenia VZN schváleného zastupiteľstvom.  

 

Vyvesené dňa: 03. 05. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Rastislav Trnka 

predseda Košického samosprávneho kraja 


