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Obec Orlov, na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy, podľa článku 71 Ústavy 
Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 6 odsek 12 písmeno c) Zákona č. 596/2003 Z. z.  
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
v znení zákona č. 325/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o 
financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v y d á v a  toto	
 

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORLOV č. 5/2017,  

ktorým sa mení a dopĺňa  

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORLOV č. 2/2016 o financovaní 

základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a 

inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, zaradené do siete škôl  

a školských zariadení SR, zriadených na území obce Orlov 
 
  

Čl. I. 
Zmeny a doplnenia 

 
VZN č. 2/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl 
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo 
náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, zaradené do siete škôl  
a školských zariadení SR, zriadených na území obce Orlov sa mení a dopĺňa takto:  
 
(1) Za Článok I. sa dopĺňa Článok I.A Vymedzenie pojmov s nasledovným znením:  

 
Článok I.A 

Vymedzenie pojmov 
 

Finančné prostriedky určené na mzdy zahŕňajú bežné výdavky definované Opatrením 
MF SR v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v kategórii: 
610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania,  
620 – poistné a príspevok do poisťovní; 
 

Finančné prostriedky určené na prevádzku zahŕňajú bežné výdavky definované 
Opatrením MF SR v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v kategórii: 
630 – tovary a služby (špecifikované v položkách 631 až 637 ekonomickej klasifikácie),  
640 – bežné transfery (na odstupné, odchodné, výdavky na nemocenské). 
 
Hospodárnosťou je minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstarania 
tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality. 
 
 
(2) V Článku II. Financovanie materskej školy (MŠ) v odseku c1) sa mení  výška 

finančných prostriedkov nasledovne:  



3	

c1) na dieťa MŠ v celodennej prevádzke je ........... 2 180,00 EUR 
 
 

(3) V Článku III. Financovanie školského klubu detí (ŠKD) v odseku c) sa mení  výška 
finančných prostriedkov nasledovne:  

 
c) výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku: na žiaka ŠKD je 

894,50 EUR,  
 
 
(4) V Článku IV. Financovanie zariadenia školského stravovania (ZŠS) v odseku c) sa 

mení  výška finančných prostriedkov nasledovne:  
 
c)	výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku: na žiaka školy je 
340,00 EUR, 
 
 

(5) V Článku V. Financovanie nákladov na správu školských objektov sa vypúšťajú 
odseky a), e), b) a c) a nahrádzajú textom, ktorý znie: 	

 
Finančné prostriedky na správu školských objektov (údržba majetku a kapitálové 

výdavky) nie sú zahrnuté v uvedených dotáciách a sú poskytované na základe potrieb 
jednotlivých zariadení a možností rozpočtu Obce.   
 
 
(6) Za Článok V. sa dopĺňa Článok V.A Použitie, zúčtovanie a kontrola použitia 

finančných prostriedkov s nasledovným znením:  
 

Článok V.A 
Použitie, zúčtovanie a kontrola použitia finančných prostriedkov  

 
1) Použitie finančných prostriedkov 

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

b) Dotácie sú poskytované mesačne vo výške 1/12 stanoveného rozpočtu. 
 

2) Zúčtovanie finančných prostriedkov  
a) Zúčtovanie finančných prostriedkov bude realizované mesačne formou účtovných 

výkazov. 
b) Ak finančné prostriedky nebudú vyčerpané do 31.12. príslušného kalendárneho 

roka, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť finančných prostriedkov vrátiť 
poskytovateľovi do konca kalendárneho roka. 

3) Kontrola použitia finančných prostriedkov 
Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými 
podľa tohto VZN vykonáva Obec Orlov (hlavný kontrolór obce). 

 
(7) Názov „Článok IV. Zrušovacie ustanovenie“ sa nahrádza nasledovným znením 

(opravená formálna chyba čísla článku): 
 

Článok VI.  
Zrušovacie ustanovenie 
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(8) Názov „Článok V. Platnosť a účinnosť“ sa nahrádza nasledovným znením (opravená 
formálna chyba čísla článku) a zároveň v tomto článku sa dopĺňa odsek 3 a 4 
s nasledovným znením: 
 

Článok VII.  
Platnosť a účinnosť 

 
3. Pre oblasti neupravené týmto VZN platia ustanovenia všeobecné záväzných právnych 
predpisov Slovenskej republiky.  
4. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Orlov.  
 
(9) Ostatné ustanovenia VZN č. 2/2016  o financovaní základných umeleckých škôl, 

materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo 
fyzickej osoby, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, zriadených na území 
obce Orlov ostávajú naďalej v platnosti nezmenené. 

 
 

Čl. II. 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstvo 

obce Orlov číslo XX zo dňa XX.XX.2017.   
 
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom ..................................	. 
 
 
 
V Orlove, dňa XX.XX.2017 
 
 

 
 
                  
 
 
 
             JUDr. Peter Timočko 
            starosta obce 

 



																

               OBEC  
               ORLOV                
                                                                                                                       065 43 Orlov 119 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

	

 

Všeobecne	záväzné	nariadenie		
	

č.	5/2017	
ktorým	sa	mení	a	dopĺňa		

VŠEOBECNÉ	 ZÁVÄZNÉ	 NARIADENIE	 OBCE	 ORLOV	 č.	 2/2016	 o	 financovaní	 základných	

umeleckých	škôl,	materských	škôl,	jazykových	škôl	a	školských	zariadení	v	zriaďovateľskej	

pôsobnosti	 obce,	 štátom	 uznanej	 cirkvi	 alebo	 náboženskej	 spoločnosti	 a	 inej	 právnickej	

osoby	alebo	fyzickej	osoby,	zaradené	do	siete	škôl	a	školských	zariadení	SR,	zriadených	na	

území	obce	Orlov	

	
Návrh	VZN:		 -	vyvesený	na	úradnej	tabuli	obce	dňa	:	.............................		

	 -	zverejnený	na	internetovej	adrese	obce	dňa	:	..........................		

	
Lehota	na	predloženie	pripomienok	k	návrhu	VZN	do	(včítane):	...........................		

Doručené	pripomienky	(počet)	:	..............		

Vyhodnotenie	pripomienok	k	návrhu	VZN	uskutočnené	dňa	............................		

Vyhodnotenie	pripomienok	k	návrhu	VZN	doručené	poslancom	dňa	............................		

	
VZN	schválené	Obecným	zastupiteľstvom	v	Orlove	dňa	................	pod	č.	:	.............		

VZN	vyvesené	na	úradnej	tabuli	obce	Orlov	dňa	:	.............................		

VZN	zvesené	z	úradnej	tabule	obce	Orlov	dňa	:	.............................		

	
VZN	nadobúda	účinnosť	dňom	...	...	.....	

	
úradná	pečiatka	
s	erbom	obce	

                               
 
                 JUDr. Peter Timočko 
                starosta obce 	


