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Všeobecné záväzne nariadenie
č. 01/2015
Pravidlách poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
detí s trvalým pobytom na území obce Slivník
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Obec Slivník poskytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým
pobytom na území obce v centrách voľného času, v cirkevných centrách voľného času
a v súkromných centrách voľného času na deti s trvalým pobytom na území obce v súlade
s osobitným predpisom.1
(2) Účelom týchto Pravidiel poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
detí s trvalým pobytom na území obce Slivník (ďalej len „pravidlá“) je vymedzenie
podmienok poskytnutia finančných prostriedkov iným obciam a centrám voľného času
v záujme podpory záujmového vzdelávania detí, ktoré majú trvalý pobyt v Slivníku.
(3) Na účely pravidiel sa
a) za dieťa považuje dieťa vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov podľa osobitného
predpisu2 s trvalým pobytom na území obce, ak ďalej nie je uvedené inak;
b) za dotáciu považujú finančné prostriedky, ktoré obec poskytne v súlade s týmito
pravidlami;
c) za centrum voľného času považuje centrum voľného času, cirkevné centrum voľného
času alebo súkromné centrum voľného času,
d) za dotknuté centrum voľného času považuje centrum voľného času podľa písm. c),
ktoré na základe príslušného rozhodnutia prijalo dieťa, vo vzťahu ku ktorému obec
žiada o poskytnutie dotácie; zákonný zástupca tohto dieťaťa je povinný dotknutému
centru voľného času poskytnúť vyhlásenie podľa osobitného predpisu.3
(4) Na poskytovanie dotácie podľa týchto pravidiel sa nepoužije osobitný predpis upravujúci
poskytovanie dotácií z rozpočtu obce.
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§ 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 7a ods. 3 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení neskorších predpisov.
§ 7a ods. 5 písm. d) zákona č. 597/2003 Z. z..

§2
Určenie výšky dotácie
(1) Výška poskytnutej dotácie sa určuje v závislosti od počtu detí navštevujúcich dotknuté
centrum voľného času. Celková výška poskytnutej dotácie prislúchajúca na jedno dieťa
v príslušnom kalendárnom roku (ďalej len „maximálna výška príspevku na dieťa“)
nemôže presiahnuť sumu určenú Obecným zastupiteľstvom v Slivníku (ďalej len „obecné
zastupiteľstvo“).
(2) Obecné zastupiteľstvo určí maximálnu výšku príspevku na dieťa spravidla s platnosťou
na celý kalendárny rok, 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.4
(3) V roku 2015 sa maximálna výška príspevku na dieťa určuje v sume 63,69 €.
§3
Základné podmienky poskytnutia dotácie a náležitosti žiadosti
(1) Príjemcom dotácie (ďalej len „príjemca“) podľa týchto pravidiel môže byť len obec,
na území ktorej má sídlo dotknuté centrum voľného času, ktoré poskytuje záujmové
vzdelávanie deťom, alebo cirkevné a súkromné centrum voľného času.
(2) Obci a CVČ možno poskytnúť dotáciu len na základe žiadosti o poskytnutí finančných
prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Slivník
(ďalej len „žiadosť“). Žiadosť je potrebné podať do 15. októbra kalendárneho roka, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa má dotácia poskytnúť. Obec spravidla podáva
jednu žiadosť za všetky deti.
(3) Žiadosť musí obsahovať
a) identifikačné údaje v rozsahu názov, sídlo, IČO, DIČ, meno a priezvisko štatutárneho
orgánu, názov peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý žiada zaslať poskytnutú dotáciu,
vrátane uvedenia kontaktnej osoby (spravidla spolu s telefonickým kontaktom
a emailovou adresou),
b) zoznam dotknutých centier voľného času s uvedením rovnakých identifikačných
údajov ako v prípade obce podľa písm. a), vrátane kontaktných údajov, ak o dotáciu
žiada obec alebo mesto.
(4) Prílohami žiadosti sú najmä
a) kópia dokladu o zaradení dotknutého centra voľného času do siete škôl a školských
zariadení SR,
b) kópia dokladu o zriadení centra voľného času (zriaďovacia listina),
c) kópia dokladu o pridelení IČO centru voľného času,
d) zoznam detí podľa prílohy týchto pravidiel vrátane uvedenia základných údajov
o krúžku, ktorý navštevuje dieťa,
e) čestné prehlásenie dotknutého centra voľného času o tom, že
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§ 2 ods. 1 písm. c) v spojitosti s prílohou č. 3 (index „j“: 14 – Na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného
času) nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení
neskorších predpisov.

1. so zreteľom na vyhlásenie zákonných zástupcov detí podľa osobitného predpisu4
nemajú vedomosť o tom, že tieto deti navštevujú aj iné centrum voľného času,
2. záujmové vzdelávanie detí poskytujú prevažne na území obce,
f) čestné prehlásenie podpísané štatutárnym orgánom o tom, že
1. všetky údaje uvedené v žiadosti a jej prílohách sú pravdivé,
2. dotknuté centrum voľného času je dosiaľ zaradené v sieti škôl a školských
zariadení,
3. obec nie je v ozdravnom režime ani v nútenej správe,
a že tento stav trvá ku dňu podania žiadosti.
(5) V prípade neúplnej žiadosti obec vyzve žiadateľa na jej doplnenie spravidla v lehote 15
dní. Ak sú dôvodné pochybnosti o správnosti údajov uvedených v žiadosti, obce si môže
vyžiadať dodatočné vysvetlenie prípadne predloženie ďalších dokladov.
(6) Ak boli splnené všetky formálne náležitosti žiadosti a zároveň neboli zistené skutočnosti
o tom, že poskytnutie dotácie by bolo v rozpore s týmito pravidlami alebo príslušnými
právnymi predpismi, obec vyzve žiadateľa na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie
podľa § 4 (ďalej len „zmluva“); inak obec oznámi dôvody, pre ktoré nemôže byť dotácia
poskytnutá.
§4
Zmluva
(1) Dotácia môže byť poskytnutá až po uzatvorení zmluvy. Zmluvu nemožno uzatvoriť skôr,
ako obecné zastupiteľstvo určí maximálnu výšku príspevku na dieťa (§ 2).
(2) Zmluva okrem všeobecných náležitostí bude obsahovať najmä:
a) práva a povinnosti príjemcu v zmysle týchto pravidiel (§ 5);
b) lehotu splatnosti poskytnutia dotácie, spravidla 30 dní odo dňa účinnosti zmluvy;
lehota splatnosti nemôže začať plynúť skôr, ako boli príslušné finančné prostriedky
určené na financovanie záujmového vzdelávania detí z výnosu dane z príjmov podľa
osobitného predpisu5 poukázané na účet obce;
c) záväzné vyhlásenie, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé;
d) povinnosť oznámiť akúkoľvek podstatnú zmenu v oznámených údajoch, najmä ak
dieťa prestane navštevovať dotknuté centrum voľného času alebo ak dotknuté centrum
voľného času prestane vykonávať činnosť;
e) záväzok vrátiť dotáciu alebo jej pomernú časť v prípadoch ustanovených týmito
pravidlami;
f) možnosť obce odstúpiť od zmluvy, ak sa preukáže nepravdivosť čestného prehlásenia
dotknutého centra voľného času, pričom odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší
od počiatku a príjemca je povinná vrátiť celú dotáciu.
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§ 4 ods. 2 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§5
Práva a povinnosti príjemcu
(1) Príjemca je oprávnený využiť dotáciu výlučne na financovanie záujmovej činnosti detí
v dotknutom centre voľného času.
(2) Príjemca je povinný dotáciu použiť do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.
Finančné prostriedky nepoužité do 31. decembra príslušného kalendárneho roka je
príjemca povinný vrátiť obci Slivník bez zbytočného odkladu najneskôr do 20. januára
nasledujúceho kalendárneho roka s príslušným avízom.
(3) Príjemca je povinný zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia
poskytnutých finančných prostriedkov v súlade s osobitnými predpismi.6
(4) Príjemca je povinný vykonať vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov
a predložiť ho obci Slivník v termíne do 15. januára nasledujúceho kalendárneho roku.
(5) Ak príjemca dodatočne zistí, že niektoré údaje uvedené v žiadosti sú nesprávne,
bezodkladne oznámi tieto skutočnosti obci Slivník.
(6) Príjemca vráti dotáciu alebo jej pomernú časť,
a) ak sa preukáže jej neoprávnené vyplatenie, najmä v dôsledku nesprávne uvedených
údajov v žiadosti, alebo ak dieťa už navštevuje iné centrum voľného času
b) ak zaniklo dotknuté centrum voľného času v priebehu príslušného kalendárneho roka
bez právneho nástupcu,
c) ak dieťa zrejme prestalo navštevovať dotknuté centrum voľného času (napr. sa
odhlásilo resp. sa prehlásilo do iného centra voľného času),
d) ak obec odstúpila od zmluvy.
(7) Príjemca je povinný umožniť obci Slivník kontrolu správnosti údajov uvedených
v žiadosti aj po uzatvorení zmluvy. Rovnako je obec oprávnená kontrolovať použitie
dotácie, a to najmä formou nahliadnutia do účtovných dokladov; príjemca poskytne obci
všetku potrebnú súčinnosť. Obec v rámci výkonu kontroly je oprávnené robiť výpisy,
odpisy a fotokópie všetkých dokladov, ktoré môžu mať súvis s použitím dotácie. Obec
môže vykonať kontrolu po dobu minimálne troch rokov od skončenia príslušného
kalendárneho roka, za ktorý sa poskytla dotácia.
(8) Obec je oprávnená uskutočniť kontrolu, či dotknuté centrum voľného času skutočne
vykonáva záujmovú činnosť detí, prihliadajúc na informácie o krúžku, ktoré príjemca
uviedol v prílohe k žiadosti.
§6
Záverečné ustanovenia
(1) V prípade zmeny príslušných právnych predpisov sa nepoužijú tie ustanovenia, ktoré
budú v rozpore s novou legislatívnou úpravou; obecné zastupiteľstvo bez zbytočného
odkladu vykoná zosúladenie pravidiel s právnym poriadkom.
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§ 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 2 písm. k) až m) zákona č. 502/2001 Z. z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

§7
Účinnosť
Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňa: 01.06.2015

Vladimír Kráľovský v.r.
starosta obce

Príloha
k pravidlám poskytovania finančných prostriedkov
na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom
na území obce Slivník
Zoznam detí s trvalým pobytom na území obce Slivník prijatých do centra voľného času k :
Obec:
Zriaďovateľ CVČ: (názov, adresa)
CVČ: (názov, adresa)

P. č.

Meno

Priezvisko

Spracoval:
V .....................dňa......................

Dátum
Ulica
narodenia

Trvalé bydlisko
č. p. Obec

PSČ

Číslo
rozhodnutia

Názov
krúžku

Miesto
realizácie
krúžku

Podpis a pečiatka štatutárneho orgánu

Deň v
týždni
konania
krúžku

