
 
 
 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Istebné v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) 
a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 6 ods. 12 písm. 
c) a d) zák. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
neskorších predpisov, § 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 toto:: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 5/2013 

zo dňa 24. 04. 2013 
o určení výšky finančných prostriedkov 
na záujmové vzdelávanie detí s trvalým 

pobytom na území Obce Istebné 
a v centrách voľného času 
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§ 1 
Predmet úpravy 

 
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určiť výšku a účel použitia 
dotácie na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území Obce Istebné na deti do dovŕšenia 
15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času, ktoré sú na základe 
rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky a v cirkevných centrách voľného času1. 
 

§ 2 

Príjemca dotácie  
 

Príjemcom dotácie na území Obce Istebné podľa tohto nariadenia je: 

a) školské zariadenie s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, 
b) cirkevné centrum voľného času na území obce Istebné, ak o dotáciu požiada. 

  
§ 3 

Podrobnosti financovania 
 

Toto VZN určuje výšku dotácie na príslušný kalendárny rok na mzdy a prevádzku na záujmové 
vzdelávanie detí v sume 50 EUR na každé dieťa v každom záujmovom útvare pre príjemcov 
uvedených v § 2 tohto VZN na rok 2013. 
 

§ 4 
Výška a účel dotácie  

1. Výška dotácie na rok 2013 je určená v prílohe č. 1 tohto VZN. 

2. Prijímateľ dotácie predloží v žiadosti o dotáciu: 
a)  menný zoznam detí,  
b) dátum narodenia dieťaťa, 
c) bydlisko, 
d) fotokópiu rozhodnutia o prijatí dieťaťa do CVČ, 
e) súhlas rodiča s prijatím dieťaťa do CVČ, 
a) plán činnosti záujmového útvaru, 
b) deň, čas, počet hodín v záujmovej činnosti, 
c) rozpočet  /výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku/. 

 
3. Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený  použiť dotáciu len na úhradu osobných 
 a prevádzkových nákladov na záujmové vzdelávanie detí v Obci Istebné a pri jej použití  musí 
 zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia. 
 

                                                 
1 § 6 ods. 12 d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
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4. V prípade že dotácia nebude vyčerpaná do 23. 12 . príslušného kalendárneho roka, je 
 prijímateľ  povinný nevyčerpanú  časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31. 12. príslušného 
 kalendárneho roka. 

§ 5 
Termín a spôsob poskytovania dotácie 

 
1. Obec poskytne príjemcovi dotáciu podľa § 2 tohto VZN štvrťročne vo výške ¼ z dotácie určenej 

na príslušný kalendárny rok do 25. dňa príslušného štvrťroka. Za 1. štvrťrok 2013 obec poskytne 
dotáciu najneskôr do 25. 5. 2013. 
 

2. Podrobné podmienky poskytovania dotácie na deti s trvalým pobytom v obci budú dohodnuté 
v zmluve o poskytnutí dotácie. 
 

3. Výška dotácie podľa prílohy č. 1 sa prehodnotí k 30. 10. 2013 na základe výšky podielu na dani 
z príjmov FO pre rok 2013. 
 

4. Obec vykonáva finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými 
podľa tohto VZN a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia2. 

 
§ 6 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na  záujmové vzdelávanie deti v obci Istebné 
a v centre voľného času, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa vzťahujú príslušné 
právne predpisy. 
 

2. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Istebnom uznesením číslo 5/2013 zo dňa 24. 
4. 2013. 
 

Počet prítomných poslancov OZ celkom:   7       
Hlasovalo za prijatie VZN:         7                       
Proti prijatiu hlasovalo:       0                               
Zdržalo sa:       0                                                   
 
Vyvesené na úradnej tabuli na pripomienkovanie: 02. 04. 2013 
Vyvesené na úradnej tabuli po schválení: 25. 04. 2013 
Zvesené z úradnej tabule: 10. 05. 2013 
                          
Právoplatnosť nadobúda:       11. 05. 2013    
 
 
 
 
 
        Ing. Ján Čief 
         starosta obce 
 

                                                 
2 §6 ods. 22 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
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Príloha č. 1 k VZN 5/2013 
 
Dotácia na rok 2013 na prevádzku a mzdy na záujmové vzdelávanie detí v obci Istebné : 
 
  

Centrum voľného času  Počet detí v CVČ 
k 24.4.2013  

Celková výška 
dotácie pre rok 

2013 

CVČ pri ZŠ s MŠ Istebné 100 5 000 € 

Cirkevné CVČ pri ECAV v Istebnom 43 2 150 € 

 
 

 
 

 
 
 


