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NÁVRH
VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o výške dotácie na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť Centra voľného času č. 2/2020
Obec Černochov v súlade s ustanovením § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Zákon o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 6
ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie:
§ 1 Predmet všeobecne záväzného nariadenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN) určuje financovanie záujmového
vzdelávania detí v centrách voľného času (CVČ), ktorého činnosť je bližšie špecifikovaná v
štatúte CVČ a zriaďovacej listine CVČ.
§ 2 Spoločné ustanovenia
1. V rámci fiškálnej decentralizácie dane z príjmov fyzických osôb je v plnej autonómii obce
ako prerozdelí finančné prostriedky.
2. Podľa tohto VZN obec určuje výšku príspevku obce pre financovanie originálnych
kompetencií na úseku vzdelávania detí v centrách voľného času (CVČ) formou dotácie (viď
príloha č. 1).
3. Dotáciou sa rozumie príspevok, ktorým obec prispieva na činnosť CVČ na financovanie
činnosti CVČ: náklady na záujmové vzdelávanie detí v CVČ a činnosti podľa §1 ods. 1.
§ 3 Spôsob poskytovania finančných prostriedkov a termíny podávania žiadosti
1. Zriaďovateľ CVČ má možnosť požiadať obec o dotáciu na deti vo veku od 5 do 15 rokov,
ktoré majú v obci Černochov trvalý pobyt.
2. Obec poskytne žiadateľovi finančné prostriedky polročne. Termíny poskytnutia určí obec v
zmluve o poskytnutí dotácie.
3. Žiadať o dotáciu na CVČ je možné podať poskytovateľovi najneskôr do 30.09. príslušného
kalendárneho roka.
4. V žiadosti musí byť uvedený účel poskytnutia dotácie.
5. Žiadosť musí byt podaná v písomnej forme, musí obsahovať zoznam detí, na ktoré CVČ
žiada dotáciu, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia. K žiadosti je potrebné priložiť
fotokópiu Rozhodnutia riaditeľa CVČ o prijatí žiaka do CVČ a zriaďovací protokol CVČ.

§ 4 Financovanie záujmového vzdelávania detí v CVČ
1. Obecné zastupiteľstvo určí maximálnu výšku príspevku na dieťa spravidla s platnosťou na
10 mesiacov v školskom roku, pričom sa zohľadňuje príslušná časť výnosu dane z príjmov
fyzických osôb do rozpočtu obce prislúchajúca na záujmové vzdelávanie detí v centre
voľného času podľa osobitného predpisu.
2. V príslušnom roku sa maximálna výška príspevku na jedno dieťa určuje vo výške 80 % zo
sumy príspevku poskytnutého výnosom z dane Ministerstva financií Slovenskej republiky.
a) ak dieťa vo veku od 5 rokov do 15 rokov navštevuje jedno CVČ alebo jedno záujmové
vzdelávanie je mesačná dotácia pridelená konkrétnemu CVČ b) ak dieťa vo veku od 5 rokov
do 15 rokov navštevuje dve, tri CVČ mesačná dotácia sa delí počtom žiadostí podľa § 3
ods.3.
§ 5 Zmluva o poskytnutí dotácie
1. O poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie v CVČ obec uzatvorí so žiadateľom písomnú
zmluvu, v ktorej obaja dohodnú podmienky a postup poskytnutia dotácie.
2. Zmluva musí obsahovať tieto náležitosti:
a/ výšku dotácie (viď príloha č. 1),
b/ účel, na ktorý sa dotácia použije,
c/ podmienka účelne a hospodárne nakladať s poskytnutou dotáciou,
d/ povinnosť vrátiť dotáciu použitú v rozpore s účelom, na ktorý bola poskytnutá do
stanoveného termínu v zmluve,
e/ povinnosť vyúčtovať nakladanie s poskytnutou dotáciou, splnenie účelu, na ktorý bola
použitá,
f/ obec poskytne žiadateľovi finančné prostriedky dvakrát v roku a to 1. alikvotnú časť k
15.6 príslušného kalendárneho roka a 2. alikvotnú časť k 10.12 príslušného kalendárneho
roka.
§ 6 Zúčtovanie dotácií
1. Prijímateľ dotácie je povinný predložiť zúčtovanie použitých finančných prostriedkov
najneskôr do 20.12. príslušného kalendárneho roka.
2. Zúčtovanie musí obsahovať fotokópie účtovných dokladov preukazujúcich použitie dotácie
na schválený účel (akciu, úlohu) 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 dotácií predkladá prijímateľ na ekonomické oddelenie OcÚ, ktoré zabezpečí
kontrolu využitia finančných prostriedkov.
§ 7 Záverečné ustanovenia
1. Na tomto VZN o výške dotácie na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného
času Obce Černochov sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Černochove dňa: …..2020
uznesením č. …./2020.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom: …......2020
V Černochove, dňa 11.11.2020
Angela Kálmánová, starostka obce

PRÍLOHA č. 1
Finančné prostriedky na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času
Výška finančných
prostriedkov na dieťa/na
žiaka v eurách
Centrum voľného času (CVČ)

65,- Eur

