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Všeobecne záväzné nariadenie obce Ortuťová č.5/2019 o financovaní 

originálnych kompetencií obce na úseku školstva 

Obecné zastupiteľstvo obce Ortuťová vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s § 6  ods. 12 
písm. c) a 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  vydáva toto všeobecné záväzne 
nariadenie č.5/2018 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva. 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Na území obce Ortuťová nie sú zriadené štátne ani súkromné alebo cirkevné základné školy 

a školské zariadenia. 

§ 2 

Predmet úpravy 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje: 

a) výšku finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok za detí ZŠ v CVČ  

b) účel a použitie finančných prostriedkov, 

c) lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie ZŠ v CVČ, 

  
§ 3 

Účel finančných prostriedkov na dieťa v CVČ  

 

1. Finančné prostriedky sa poskytujú obci z rozpočtu Slovenskej republiky podľa Nariadenia vlády SR 

č. 668/ 2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších 

predpisov. 

2. Finančné prostriedky sú určené na 

a) záujmového vzdelávania detí v CVČ s trvalým pobytom v obci vo veku 5 do 15 rokov 

na záujmové vzdelávanie v CVČ. 

§ 4 

Použitie finančných prostriedkov na dieťa v CVČ  

 

1. Na použitie finančných prostriedkov sa vzťahuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

2. Príjemca finančných prostriedkov je oprávnený použiť ich len na určený účel. 

3. Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účelne a účinne. 

4. Použitie finančných prostriedkov sa vzťahuje na počet detí /žiakov do 15. roku uvedených 

v zbere údajov v štatistickom výkaze Škôl MŠ SR 40-01 k 15. septembru predchádzajúceho 

kalendárneho roku, ktorý je rozhodujúci pre pridelenie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku v 

aktuálnom roku.  

5. Termín použitia finančných prostriedkov je do 31. decembra príslušného kalendárneho roka. 



§5 

Termín a podmienky poskytnutia finančných prostriedkov na dieťa v CVČ  

 
1. Obec poskytne finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie: 

a/ detí vo veku 5 až 15 rokov s trvalým pobytom na území obce, ktoré navštevujú centrá voľného času 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Vychádza sa zo stavu k 15. 9. začínajúceho školského roka. 

b/ Ak dieťa vo veku 5 až 15 rokov s trvalým pobytom na území obce,  navštevuje viac  centier voľného 

času alebo využíva možnosti záujmového vzdelávania poskytované viacerými poskytovateľmi,  obec 

môže pre každého zriaďovateľa určiť pomernú čiastku z celkovej sumy, podľa  reálnej návštevnosti 

dieťaťa v každom CVĆ. 

c/ Obec poskytne finančné prostriedky na základe žiadosti riaditeľa školy, školského zariadenia alebo 

CVČ, ktorej súčasťou bude zoznam detí s adresou ich trvalého pobytu, dátum narodenia a názov 

krúžku resp. popis záujmovej činnosti. V prípade žiadateľa mimo zriaďovateľskej pôsobnosti obce  je 

potrebné doložiť aj fotokópiu Rozhodnutia o prijatí žiaka do CVČ. 

d/  Konkrétne podmienky poskytovania finančných prostriedkov podľa uvedených podmienok tohto 

VZN určí písomne uzatvorená zmluva medzi obcou Ortuťová a zriaďovateľom príslušného centra 

voľného času, pre rok 2019 je to čiastka  20 €/rok/žiaka. 

 

§6 

Lehoty na predloženie údajov 

 

Riaditeľ ZŠ,  predloží údaje o počte detí v ZŠ, ktoré navštevujú CVČ na príslušný kalendárny rok 

najneskôr do 15. novembra predchádzajúceho kalendárneho roka. 

 

                                                                         §7 

  Zrušovacie ustanovenia 

 

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ortuťová č. 05/2018. 

 

                                                                          §8 

   Záverečné ustanovenia 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ortuťovej sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 

27.12.2018 uznesením č. 19/2018 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2019 

 

 

 

V Ortuťovej, 28. 12. 2018 

                                                                                                                 Ing. Ján Čisár 

Starosta obce Ortuťová 


