
                VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE  č. 9/2017 

 

O výške dotácie na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času 

a Občianského združenia na mimoškolskú záujmovú činnosť detí. 

 

                                       

                                                                    § 1 

                                   Predmet všeobecne záväzného nariadenia 

Všeobecne záväzné nariadenia (ďalej lev VZN ) určuje financovanie záujmového vzdelávania 

detí v Centrách voľného času (CVČ) a v Občianskych združeniach ( OZ ), ktorého činnosť je 

bližšie špecifikovaná v štatúte CVČ a stanovách OZ. 

 

                                                                   § 2 

                                                    Spoločné ustanovenia 

1.  V rámci decentralizácie dane z príjmu fyzických osôb je v plnej autonómii obce ako 

prerozdelí finančné prostriedky. 

2. Podľa tohto VZN obec určuje výšku príspevku obce pre financovanie originálnych 

kompetencii na úseku vzdelávania detí v CVČ a OZ  formou dotácie. 

3. Dotáciou sa rozumie príspevok, ktorým obec prispieva na činnosť CVČ a OZ, na 

financovanie nákladov na záujmové vzdelávanie detí. 

4. Prijímateľ dotácie je oprávnený použiť finančné prostriedky len na úhradu nákladov   

 

 

                                                          § 3 

             Spôsob poskytovania finančných prostriedkov a termín podávania žiadostí. 

1. Obec poskytne žiadateľovi finančné prostriedky polročne. Termíny poskytnutia určí 

obec v zmluve o poskytnutí dotácie. 

2. Žiadosť o dotáciu na CVČ a OZ je možné podať poskytovateľovi najneskôr do 31.3. 

bežného roku. 

 

 

                                                        

 



                                                           § 4 

                 Financovanie záujmového vzdelávania detí v CVČ a OZ. 

 

1. Finančné prostriedky sa vypočítavajú obciam podľa počtu detí s trvalým pobytom od 

5 rokov do 15 rokov veku. 

2. Obecné zastupiteľstvo určí maximálnu výšku príspevku na dieťa spravidla 

s platnosťou 1 rok, pričom sa zohľadňuje príslušná časť výnosu dane z príjmov 

fyzických osôb do rozpočtu obce prislúchajúca na záujmové vzdelávanie detí v CVČ a 

OZ. 

3. Ak dieťa vo veku od 5 rokov do 15 rokov navštevuje jedno CVČ, alebo OZ ročná 

dotácia vo výške podľa bodu 2. 

4. Ak dieťa vo veku od 5 rokov do 15 rokov navštevuje  dve, alebo viac CVČ, alebo OZ 

ročná dotácia sa delí na jednotlivé CVČ a OZ podľa rozhodnutia finančnej komisie 

OÚ.   

5. Pre rok 2019 je stanovená dotácia na jedno dieťa vo výške 93,78 € ročne.  

 

 

                                                              § 5 

                                        Zmluva o poskytnutí dotácie. 

1. Medzi obcou a žiadateľom sa vždy uzatvára písomná zmluva o poskytnutí 

dotácie.  

2. Zmluva obsahuje:        

a) Výšku dotácie 

b) Účel, na ktorý sa dotácia použije 

c) Podmienka účelne a hospodárne nakladať s dotáciou 

d) Povinnosť vrátiť dotáciu použitú v rozpore s účelom, na ktorý bola dotácia 

poskytnutá 

e) Termíny poskytnutia dotácie podľa § 3 odst. 1 

f) Menný zoznam detí, členov CVČ a OZ, dátum narodenia, bydlisko 

 

 

                                                    § 6 

                                     Zúčtovanie dotácii 

1. Prijímateľ dotácie je povinný predložiť zúčtovanie použitých finančných 

prostriedkov najneskôr do 1.12. bežného roka. 

2. Zúčtovanie musí obsahovať fotokópie účtovných dokladov preukazujúcich 

použitie finančných prostriedkov na schválený účel a výpisy z bankového účtu, 



resp. pokladničné doklady. Účtovné doklady musia obsahovať podpis a pečiatku 

žiadateľa. 

3. Prijímateľ dotácie, ktorý nepredloží zúčtovanie dotácie, alebo použije túto 

dotáciu na iný účel ako bol určený v zmluve o poskytnutí dotácie, je povinný 

dotáciu vrátiť na účet obce najneskôr do 15 dní po termíne stanovenom 

v dohode na zúčtovanie. Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej 

dotácie vráti do rozpočtu obce súčasne s vyúčtovaním dotácie. 

4. Zúčtovanie dotácii predkladá prijímateľ na ekonomické oddelenie OÚ, ktoré 

zabezpečí kontrolu využitia finančných prostriedkov. 

   

  

VZN schválené uznesením č.  6/2017  zo dňa  9.3.2017   

 

V Studienke  10.3.2017   

 

                                                                                                         Ing. Boris Soukup 

                                                                                                               starosta 


