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Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné na základe ust. § 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 a v súlade s ust. §6 ods.1 a s ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov v y d á v a
pre územie obce Priepasné toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3/2021
o financovaní centier voľného času v roku 2022
§1
Všeobecné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje pre rok 2022 podrobnosti poskytovania finančných
prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku, ktoré mali
k 1.1.2021 trvalý pobyt v obci Priepasné.
§2
Výška finančných prostriedkov
Obec na základe zberu údajov na účely rozdeľovania výnosu dane z príjmov obciam pre centrá voľného
času podľa §7a ods.9 zák. č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov, v súlade s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní
výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov rozpísala finančné prostriedky
poukázané podľa 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 tak, že poskytne
finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí takto :
-

na každé dieťa navštevujúce centrum voľného času, ktoré je zaradené do siete škôl a
školských zariadení, poskytne mesačne 8,00 eur.
§3
Podrobnosti financovania

(1) Obec poskytne finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí len na základe písomnej žiadosti
daného centra voľného času a v prípade, že centrum nemá právnu subjektivitu, tak na základe
žiadosti jeho zriaďovateľa, ktorá bude obci Priepasné doručená najneskôr do 31.12.2021 a bude
doložená podkladmi podľa odseku 2 tohto ustanovenia a len v prípade, že centrum voľného času
resp. zriaďovateľ ak centrum nemá právnu subjektivitu, uzavrie s obcou Priepasné zmluvu o
poskytovaní finančných prostriedkov na financovanie daného centra voľného času,

v ktorej bude zakotvené právo obce Priepasné kontrolovať údaje poskytnuté centrom voľného času
a tiež právo obce Priepasné vykonávať finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s
pridelenými finančnými prostriedkami a kontrolovať efektívnosť a účelnosť ich využitia.
(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 kópie prihlášky zákonného zástupcu dieťaťa a rozhodnutia o prijatí týchto detí do centra
voľného času.
(3) Žiadateľ je povinný použiť poskytnuté finančné prostriedky len na záujmové vzdelávanie centra
voľného času.
(4) Ak centrum voľného času zruší dieťaťu členstvo, centrum voľného času informuje písomne, alebo
do elektronickej schránky poskytovateľa finančných prostriedkov, poskytovatovateľ prostriedky
pre centrum voľného času ponechá na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času.
§4
Obec určuje, že finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie pre centrá voľného času bude
poskytovať najneskôr do 30. dňa I. , II., III a IV. štvrťroka roku 2022.
§5
Obec Priepasné v zmysle § 6 ods. 22 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
vykonáva

finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s pridelenými finančnými prostriedkami z

hľadiska efektívnosti a účelnosti ich využitia.
§6
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce
Priepasné .
(2) Dňom

účinnosti tohto

všeobecne

záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne

záväzné

nariadenie č. 1/2020 o financovaní centier voľného času v roku 2021.
(3) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné dňa
10.12. 2021 uznesením č. 61/2021.
(4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2022.
V Priepasnom, dňa
15.12.2021

........................................
Peter Czere
Starosta obce

