
1 
 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2013 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa centra voľného času pre 
rok 2013 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Stráža vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 
2 a 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 predpisov  

 

vydáva 

 

toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje výška dotácie na rok 2013 na 
prevádzku a mzdy na dieťa vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v obci Stráža, pre 
centrá voľného času, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky. 

 

Článok 1 
Všeobecné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje výška dotácie na rok 2013 na 
prevádzku a mzdy na dieťa vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v obci Stráža, 
pre centrá voľného času, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR 
zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej 
republiky. 

2. Dotácia na mzdy je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky a zahŕňa 
výdavky na tarifný plat, osobný plat, príplatok za riadenie, príplatok za zastupovanie, 
osobný príplatok, platovú kompenzáciu za sťažený výkon práce, príplatok za 
zmennosť, príplatok za výkon špecializovanej činnosti, kreditový príplatok, 
výkonnostný príplatok, príplatok za praktickú prípravu, príplatok za prácu v noci, 
príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu, príplatok za prácu vo sviatok, plat za 
prácu nadčas, plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku a odmenu, 
vyplácaných pedagogickému a nepedagogickému zamestnancovi centra voľného času 
a v rozsahu ustanovených osobitným predpisom; výdavky na poistné a príspevok do 
poisťovní hradené zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov školy alebo školského zariadenia; výdavky na odstupné a odchodné 
vyplácané podľa osobitných predpisov maximálne vo výške dohodnutej v kolektívnej 
zmluve vyššieho stupňa; výdavky na nemocenské dávky a úrazové dávky hradené 
zamestnávateľom podľa osobitných predpisov. 

3. Dotácia na prevádzku je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky centier 
voľného času uvedených v ods. 1 tohto VZN a zahŕňa výdavky za tovary a služby 
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definované Ministerstvom financií SR v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej 
klasifikácie v kategórii 630 – tovary a služby. Ide o výdavky na cestovné náhrady, 
energie, vodné a stočné, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, rutinnú a 
štandardnú údržbu, nájomné za nájom a služby špecifikované v položkách 631 až 637 
ekonomickej klasifikácie. 

4. Hospodárnosťou je minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie 
tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality. 

5. Efektívnosťou je maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným 
verejným prostriedkom. 

6. Účinnosťou je vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom 
činnosti vzhľadom na použité verejné prostriedky. 

7. Účelnosťou je vzťah medzi určeným účelom použitia verejných prostriedkov a 
skutočným účelom ich použitia. 

 

Článok 2 
Žiadateľ a prijímateľ dotácie 

 

1. Žiadateľom a príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia sú CVC mimo územia obce 
Stráža. 

2. Obec Stráža na základe tohto VZN poskytne dotáciu z finančných prostriedkov 
poukázaných obci podľa zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom členení výnosu dane 
z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení zriaďovateľom centier voľného času na dieťa na kalendárny rok, za 
nasledovných podmienok:  
a) Žiadosť musí byť písomná s uvedením bankového spojenia, 
b) musí obsahovať prílohy k žiadosti: 

- kópia zriaďovateľskej listiny CVČ, 
- kópia rozhodnutia o prijatí dieťaťa/žiada do CVČ, 
- menný zoznam detí resp. žiakov s adresou trvalého pobytu a dátumom 

narodenia. 
3. Riaditeľ CVČ musia predložiť žiadosť o dotáciu aj s prílohami najneskôr do 15. januára 

príslušného kalendárneho roka.  
4. Nesprávne, nepravdivo a neúplne vyplnená žiadosť je považovaná za neplatnú. 

Uvedenie nesprávnych, nepravdivých a neúplných údajov v žiadosti o dotáciu a jej 
povinných prílohách je považované za porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých sú 
verejné prostriedky prideľované. 

 
Článok 3 

Výška a účel dotácie 
 

1. Maximálna výška dotácie na mzdy a prevádzku na rozpočtový rok 2013 na dieťa 
centra voľného času sa týmto určuje na sumu : 20,00 € 
Ak je dieťa, žiak zaradený:  

- v jednom CVČ   20,00 € 
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- v dvoch CVČ ½ z 10,00 €. 
2. Na použitie poskytnutej dotácie centra voľného času 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 
Termín a spôsob poskytnutia dotácie 

 
1. Obec Stráža poskytne prijímateľovi dotáciu na základe uzatvorenej zmluvy 

o poskytnutí dotácie s centrom voľného času. 
2. Obec Stráža poskytne prijímateľovi, podľa Článku 3, dotáciu jednorázovo v celých 

Eurách vždy do 30.06. príslušného kalendárneho roka. 
3. Dotácia sa poskytne na účet žiadateľa uvedený v žiadosti o dotáciu. O každom 

poukázaní dotácie bude žiadateľ písomne informovaný „avízom o poukázaní 
finančných prostriedkov“. 
 
 

Článok 5 
Použitie dotácie 

 
1. Termín použitia dotácie je do 31.12. príslušného kalendárneho roku. 
2. Spôsob a účel použitia dotácie je len na úhradu prevádzkových a mzdových 

nákladov. 
3. Žiadateľ je povinný zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia  

poskytnutej dotácie, zabezpečiť vedenie účtovnej evidencie o poskytnutej dotácii 
v súlade so zákonom o účtovníctve. 

4. Žiadateľ je povinný vyúčtovať poskytnutú dotáciu v lehote, v rozsahu a spôsobom 
(analýza príjmov a výdavkov) ustanovených v zmluve o poskytnutí dotácie.  

 

 

Článok 6 
Kontrola použitia dotácie 

 
1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými 

podľa tohto VZN vykonáva Obec Stráža orgánmi obce a ostatné oprávnené orgány 
štátu. 

2. Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku je povinný predložiť všetky doklady 
preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie pridelených 
finančných prostriedkov. 
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Článok 7 
Záverečné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 schválilo Obecné zastupiteľstvo obce 
Stráža na svojom zasadnutí dňa 29.05. 2013 uznesením č. 9/2013 

2. Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce Stráža dňa 25.04.2013 
3. VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Stráža dňa 30.05.2013 
4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 15.06.2013  

 
 
 
 
 
 

  Ján Poliak 
starosta obce 


