
1 

O b e c    Olšovany  
 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecné  záväzné  nariadenie  obce  
č.   1  / 2013 

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia CVČ na 

dieťa s trvalým pobytom na území obce Olšovany na kalendárny rok 2013   
 

 

 

Schválené uznesením č.  2.  / 2013  

na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Olšovany dňa 6.3.2013  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Návrh VZN schválený Obecným zastupiteľstvom dňa.   6.3.2013 

VZN vyvesené  na úradnej tabuli v obci Olšovany   dňa    7.3.2013 

VZN nadobúda účinnosť dňa  1.4.2013 
 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Olšovany vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 

 ods. 12 písm. d) zákona č. 325/2012, 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 s doplnení niektorých zákonov, §19 zákona č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,    

 

V Y D Á V A  

 

 Všeobecne záväzné nariadenie  

Obce Olšovany 

 

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia CVČ na 

dieťa s trvalým pobytom na území obce Olšovany na kalendárny rok 2013,   
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I. ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

§ 1 

 

Predmet úpravy 

 

1) Obec  Olšovany (ďalej len „obec“) určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku 

a  mzdy na dieťa v školských zariadeniach CVČ zriadených mimo územia obce 

Olšovany,  ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete 

škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky.  

2) Obec sa zaväzuje financovať náklady na obyvateľa s trvalým pobytom na území obce   

v štátnych a neštátnych centrách voľného času ( ďalej len CVČ ) zriadených na území 

iných obcí od 5 do 15 rokov.   

 

§ 2 

 

 Príjemca dotácie 

 

1)  Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je školské zariadenie : 

 
 Centrum voľného času ( CVČ )     

 

      2) Školské zariadenia tvoria zariadenia vymedzené ustanovením § 112 a následnými          

ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z.. 

  

 

II. ČASŤ 

POSKYTOVANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ŠKOLSKÝM ZARIADENIAM 

-  CVČ  V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI  INEJ OBCE ALEBO 

NEŠTÁTNYCH ZRIAĎOVATEĽOV CVČ MIMO ÚZEMIA OBCE 

  

§ 3 

 

                                                        Výška a účel dotácie 

 

      1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok
  

na prevádzku a mzdy CVČ  zriadené na 

území iných obci, ktoré navštevujú obyvatelia s trvalým pobytom na území obce  je určená vo 

výške 52,-€ na dieťa a školský rok. 

 

2) Finančné prostriedky pre záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce  

budú  poskytnuté pre CVČ, ktoré dieťa navštevuje rovnakým pomerom, na základe počtu 

žiadosti. 

      3) Prijímateľ dotácie je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu vlastných mzdových, 

odvodových a prevádzkových nákladov  školských zariadení  a pri jej použití musí zabezpečiť 

hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia. 
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§ 4 

 

 Termín a spôsob poskytovania dotácie  

1)   Ak riaditeľ CVČ predloží žiadosť o ročnú dotáciu na mzdy, odvody a prevádzku v CVČ, 

musí obci písomne predložiť zoznam detí, kde je uvedené meno, dátum narodenia a adresa 

trvalého bydliska v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov, fotokópiu rozhodnutia riaditeľa CVČ o prijatí dieťaťa do CVČ na 

príslušný školský rok, overenú fotokópiu zriaďovateľskej listiny.  Žiadosť musí byť písomná, 

opečiatkovaná a podpísaná zriaďovateľom CVČ.  

2)  Riaditeľ CVČ predloží   údaje o počte detí  najneskôr do 30.10. príslušného školského 

roka v ktorom žiada dotáciu. Tieto údaje o počte detí aktualizuje riaditeľ CVČ 15.01./ 15.04./        

a 15.06./.  

3)   Finančné  prostriedky  budú  na účet   prijímateľa   poskytnuté  v  dvoch termínoch  15.11.  

 ( mesiac 9.-12. ) a 30.4. (mesiac 1.-6.).  

4) Obec pri financovaní CVČ mimo územia svojej obce, spracuje dohodu – zmluvu 

o poskytnutí finančných prostriedkov a spôsobe ich kontroly, ako aj spôsob vrátenia fin. 

prostriedkov,  keď dieťa ukončí svoju činnosť  v CVČ.  

 5)  V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 15.12. príslušného kalendárneho roku, je 

prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 15.12. príslušného 

kalendárneho roku.  

.    

 

 

                                                                       § 5       

 

Záverečné ustanovenia 

      

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie  bolo schválené obecným  zastupiteľstvom v Olšovanoch  

uznesením číslo  2 /2013    zo dňa  6.3.2013  

 

 

 

 

 

 

 

          František Marcin 

            starosta obce  

                                                                                            
 

 
 
 

 

 


