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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE KUNERAD
č. 01/ 2020
o financovaní centier voľného času zriadených mimo územia obce Kunerad
Obec Kunerad v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 6 ods. 12 písm. 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 právnych predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len
„VZN“).

Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobnosti poskytovania príspevkov
na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času (ďalej len „CVČ“), ktoré sú
zriadené mimo územia obce Kunerad, a ktoré sú na základe rozhodnutia
Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva
školstva SR.

Článok 2
Vymedzenie základných pojmov
1. Príspevok – finančný prostriedok poskytnutý z rozpočtu obce Kunerad.
2. Centrum voľného času – je výchovno-vzdelávacie školské zariadenie, ktoré vytvára
priestor pre zmysluplné využitie voľného času všetkým záujemcom v širokej škále ich
záujmov pod vedením profesionálov s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou.

Článok 3
Finančné zdroje na poskytovanie dotácií
1. Finančné zdroje na poskytovanie dotácií sú každoročne vyčlenené v rozpočte obce v
príslušnom kalendárnom roku.
2. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
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3. Na použitie poskytnutej dotácie CVČ 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.

Článok 4
Podmienky poskytnutia príspevku
1. Obec poskytne príspevok na záujmové vzdelávanie s pravidelnou záujmovou činnosťou
detí na každé dieťa vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom
v obci Kunerad, ktoré navštevuje CVČ zriadené mimo územia obce. Pre účely
poskytnutia príspevku podľa tohto VZN sa pod pravidelnou záujmovou činnosťou
rozumie realizácia záujmového vzdelávania minimálne jedenkrát týždenne aspoň 1
hodinu alebo jedenkrát za dva týždne ak záujmové vzdelávania trvá aspoň 2 hodiny.
2. Obec poskytne CVČ finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na daný rozpočtový
rok.
3. Výška príspevku pre každé dieťa je na mesiac je 5 €.
4. To isté dieťa môže byť zaradené do počtu detí, na ktoré sa žiada príspevok len jedenkrát
bez ohľadu na to, koľko záujmových činností dieťa navštevuje.
5. Obec určuje, že finančné prostriedky na mzdy a prevádzku pre CVČ bude poskytovať
spätne v dvoch platbách, najneskôr do 30. 06. a do 31.12.

Článok 5
Žiadosť o poskytnutie príspevku
1. Žiadosť o poskytnutie príspevku (príloha č.1) musí byť písomná, opečiatkovaná,
podpísaná zriaďovateľom CVČ a musí byť doručená obci Kunerad do podateľne alebo
poštou najneskôr do 31.10. príslušného školského roka, v ktorom žiada o poskytnutie
príspevku.
2. Žiadateľ je povinný k žiadosti pripojiť zoznam detí, na ktoré požaduje finančné
prostriedky od obce s uvedením mena a priezviska, dátumu narodenia a adresy trvalého
pobytu. K žiadosti je povinný pripojiť aj fotokópiu rozhodnutia o prijatí detí do CVČ.
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3. Na základe kontroly prijatých žiadostí, v prípade ich úplnosti a správnosti, zašle obec
žiadateľovi návrh zmluvy o poskytnutí príspevku na financovanie daného CVČ, o
spôsobe kontroly ich použitia, ako aj o podmienkach vrátenia finančných prostriedkov.
4. Obec poskytne príspevok len žiadateľovi, ktorý doručí obci podpísaný návrh zmluvy
o poskytnutí príspevku na financovanie daného CVČ v termíne do 15 kalendárnych dní
od jej prevzatia žiadateľom.
5. Žiadosť o poskytnutí príspevku schvaľuje starosta obce pričom o tom informuje obecné
zastupiteľstvo na jeho najbližšom zasadnutí.
6. V prípade neschválenia žiadosti oznámi obec túto skutočnosť žiadateľovi do 15
kalendárnych dní od posudzovania žiadosti.

Článok 6
Vyúčtovanie príspevku
1. Prijímateľ dotácie je povinný predložiť vyúčtovanie poskytnutej dotácie poštou alebo
prostredníctvom podateľne obecného úradu v termíne stanovenom v zmluve.
2. Príspevok je možné použiť najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roka.
3.

Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku je povinný predložiť všetky doklady
preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie pridelených
finančných prostriedkov.

Článok 7
Sankcie a kontrola
1. Neoprávnené použitie dotácie alebo zadržanie dotácie je porušením finančnej
disciplíny.
2. Na porušenie finančnej disciplíny vrátane sankcií sa vzťahujú ustanovenia § 31 zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto VZN, vrátane plnenia podmienok
stanovených v jednotlivých výzvach môže vykonať:
a) obecné zastupiteľstvo,
b) hlavný kontrolór obce,
c) poverení zamestnanci obce.
4

Článok 8
Spoločné ustanovenia
1. Obec zverejní na úradnej tabuli a webovom sídle obce informáciu za príslušný
kalendárny rok o:
a) podaných žiadostiach,
b) schválených a neschválených žiadostiach za príslušný kalendárny rok,
c) poskytnutých príspevkoch z rozpočtu obce v prehľadnej štruktúre s podrobnými
údajmi za príslušný kalendárny rok.

Článok 9
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Kunerade sa uznieslo na tomto VZN dňa 18.05.2020
uznesením č. 17/221/2020.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 02.06.2020.

Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH
starostka obce
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Prílohy:
Príloha č.1:

Žiadosť o poskytnutie príspevku na záujmové vzdelávanie detí
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Príloha č. 1

Žiadosť
o poskytnutie príspevku na záujmové vzdelávanie detí
A. Identifikácia žiadateľa
Názov žiadateľa
IČO
Sídlo (adresa)
PSČ
Okres
Telefónne číslo

Obec
Kraj
Faxové číslo
E-mailová
adresa

Webové sídlo
Meno, priezvisko a titul
štatutárneho zástupcu

Bankové spojenie
Číslo účtu a kód banky
alebo pobočky
zahraničnej banky
Počet detí, na ktoré žiadateľ žiada o príspevok

Meno a priezvisko
dieťaťa

Dátum narodenia
dieťaťa

Adresa trvalého pobytu
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B. Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti o poskytnutie príspevku na záujmové
vzdelávanie detí a v prílohách sú pravdivé, presné a úplné a finančné prostriedky sa použijú na
účel, na ktorý sa poskytnú.

V ..................................... dňa.............................

Vlastnoručný podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu žiadateľa
Odtlačok pečiatky žiadateľa

Príloha:
-

fotodokumentácia rozhodnutia o prijatí dieťaťa do CVČ
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