
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
 

OBCE PONIKY 
 

č. 1/2013 
 

o určení výšky dotácie v Centre voľného času 
 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky 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 a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a 
školských zariadení v znení neskorších predpisov schválilo toto 

 
 
 

všeobecné záväzné nariadenie obce Poniky 
 
 

§ 1  
ÚVODNÉ USTANOVENIA  

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky (ďalej aj „VZN“) o určení výšky dotácie v Centre voľného 
času určuje  výšku dotácie na prevádzku a mzdy na jedno dieťa (žiaka) zapísané v Centre voľného času 
na príslušný kalendárny rok. 

2. Centrum voľného času je školské zariadenie, ktorého zriaďovateľom môže byť fyzická alebo právnická 
osoba a  ktoré je zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky. 

3. Dotácia na prevádzku a mzdy na jedného žiaka (dieťa) zapísané v Centre voľného času je poskytované 
v súlade so zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 
v znení neskorších predpisov. 

4. Kalendárny rok je zhodný s rozpočtovým rokom. 

 

§ 2  
PREDMET ÚPRAVY  

1. Predmet VZN sa vzťahuje na určenie výšky dotácie v školskom zariadení – Centre voľného času. 

2. VZN určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa (žiaka) zapísané v Centre 
voľného času, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky. 
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3. Podľa tohto VZN obec Poniky určuje výšku dotácie pre financovanie originálnych kompetencií na úseku 
školstva formou normatívneho financovania. 

4. Originálnymi kompetenciami na úseku školstva, ktoré zabezpečuje územná samospráva je 
zabezpečenie činnosti základnej školy, materskej školy, školského klubu, zariadenia školského 
stravovania pre žiakov základných škôl a detí materskej školy a centier voľného času. 

5. Normatívom sa rozumie dotácia, ktorou obec prispieva na financovanie miezd a prevádzky na jedno 
dieťa (žiaka) zapísané v Centre voľného času. 

6. Výšku normatívu na príslušný kalendárny rok schvaľuje Obecné zastupiteľstvo na základe informácií 
uverejnených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

7. Pod financovaním miezd sa rozumie financovanie mzdových nákladov vyplývajúcich z uzavretých 
pracovnoprávnych vzťahov, pracovných dohôd a dohôd o vykonaní práce v zmysle zákonníka práce, 
ktoré sú potrebné na zabezpečenie optimálnej a efektívnej činnosti a prevádzky centra voľného času 
ako aj na zabezpečenie vzdelávacích a mimoškolských aktivít detí (žiakov) zapísaných v centre voľného 
času. 

8. Pod financovaním prevádzky sa rozumie financovanie všetkých prevádzkových nákladov, ktoré slúžia 
na zabezpečenie optimálnej a efektívnej činnosti centra voľného času a nákladov na zaobstaranie 
tovarov a služieb bežnej rozpočtovej klasifikácie ako aj investičnej rozpočtovej klasifikácie, ktoré slúžia 
na zabezpečenie činnosti centra času a výkonu mimoškolskej činnosti prevádzkovanej centrom 
voľného času. 

9. V zmysle § 9 ods. 12 písm. a) až g) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 

a) Poskytuje obec Poniky dotácie na dieťa (žiaka) do 15 rokov veku na mzdy a na prevádzku 
centra voľného času. Finančné prostriedky sú poskytované zriaďovateľom centier voľného času 
v zmysle tohto VZN. 

§ 3  
PRÍJEMCA DOTÁCIE  

1. Konečným príjemcom dotácie podľa tohto VZN sú centrá voľného času so sídlom na území okresu 
Banská Bystrica a susedných okresov. 

§ 4  
CHARAKTERISTIKA FINANČNÝCH ZDROJOV DOTÁCIE  

1. Finančnými zdrojmi sú finančné prostriedky poukazované obci z podielových daní / výnosu dane 
z príjmov fyzických osôb a rozpočtu obce. 

§ 5  
PODMIENKY POSKYTNUTIA DOTÁCIE  

1. Žiadateľ o poskytnutie dotácie musí spĺňať nasledovné podmienky: 

a) Sídlo centra voľného času pre ktoré žiadateľ požaduje dotáciu musí byť na území okresu Banská 
Bystrica alebo susedného okresu. 
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b) Centrum voľného času musí vykonávať mimoškolskú činnosť pre deti vo veku od 5 do 15 rokov 
s trvalým pobytom na území obce Poniky.  

c) Centrum voľného času musí byť zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

d) Centrum voľného času musí mať vydanú zriaďovaciu listinu vydanú zriaďovateľom, ktorý o dotáciu 
požiadal. 

e) Predloží obci Poniky písomnú žiadosť o poskytnutie dotácie na nový kalendárny rok v zmysle tohto 
VZN. 

§ 6  
NÁLEŽITOSTI ŽIADOSTI O POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ  

1. Dotáciu na príslušný kalendárny rok možno poskytnúť len na základe písomnej a úplnej žiadosti 
o poskytnutie dotácie, ktorú môže predložiť iba žiadateľ splňujúci podmienky uvedené v § 5. 

2. Každá písomná žiadosť musí byť doložená nasledovnými informáciami: 

a) Názov zriaďovateľa, IČO, Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu. 

b) Adresa / sídlo zriaďovateľa, adresa / sídlo centra voľného času. 

c) Bankové spojenie, číslo účtu. 

d) Telefónne číslo, web stránka, e-mailová adresa. 

e) Zoznam detí na ktoré je žiadaná dotácia s uvedením dátumu narodenia a adresou trvalého bydliska.  

f) Kópiu rozhodnutia riaditeľa CVČ o prijatí dieťaťa do CVČ na príslušný školský rok. 

g) Kópiu dokladu o zaradení do siete škôl a školských zariadení vedenej na Ministerstve školstva 
Slovenskej republiky. 

h) Kópiu dokladov o zriadení centra voľného času vydanú zriaďovateľom. 

3.  Za presné, úplné a pravdivé údaje uvedené v žiadosti zodpovedá štatutárny zástupca žiadateľa. 

4. V prípade, že sa niektorí z identifikačných údajov žiadateľa, uvedených v bode 2 tohto paragrafu zmení 
v priebehu kalendárneho roka, je povinný žiadateľ uvedenú zmenu nahlásiť obci Poniky najneskôr do 
15 pracovných dní. 

5. V prípade, že sa zmení počet detí (žiakov) v centre voľného času od 1.1. nového roka, t.j. roka na ktorý 
žiadal o dotáciu o viac ako 30 % oproti počtu detí (žiakov) uvedených v žiadosti v zmysle bodu 2 tohto 
paragrafu (stav k 15.9. predchádzajúceho roka) musí túto zmenu žiadateľ písomne oznámiť najneskôr 
do 15. januára nasledujúceho roka. 

6. Žiadosť spolu s informáciami v podľa bodu 2 tohto paragrafu musí žiadateľ doručiť na obec Poniky 
najneskôr do 15.10. kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku na ktorý žiada 
o poskytnutie dotácie. 

7. Ak žiadateľ nepodá žiadosť o poskytnutie dotácie v stanovenom termíne nebude započítaný v návrhu 
rozpočtu obce Poniky na nový kalendárny rok. 
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§  7  
VÝŠKA A  ÚČEL DOTÁCIE  

1. Podmienkou na poskytnutie dotácie je predloženie návrhu rozpočtu školského zariadenia - centra 
voľného času podľa osobitných predpisov a zúčtovanie už poskytnutej dotácie obci Poniky. 

2. Výška dotácie z daňových príjmov obce Poniky na rok poskytnutých pre centrum voľného času sa 
vypočíta ako súčin príslušného normatívu a počtu detí (žiakov), stav k 15.09. predchádzajúceho 
kalendárneho roka. Ide o normatívne finančné prostriedky z vlastných príjmov obce Poniky na rok, 
pričom výška príspevku sa schvaľuje v Obecnom zastupiteľstve ako súčasť rozpočtu obce Poniky na 
nový rok.  

3. Na použitie poskytnutej dotácie školskému zariadeniu  - centru 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.  

4. Obec Poniky určuje minimálnu ročnú výšku dotácie na mzdy a prevádzku centra voľného času v zmysle 
zákona 596/2003 Z.z. v platnom znení nasledovne: 

a) 90 % z celkovej výšky dotácie vypočítanej podľa bodu 2 tohto paragrafu. 

5. Okrem dotácie uvedenej v bode 5 tohto paragrafu, je možné školskému zariadeniu – centru voľného 
času poskytnúť aj vyššiu dotáciu na jedno dieťa (žiaka) z rozpočtu obce na príslušný rozpočtový rok. 
O poskytnutí vyššej dotácie rozhoduje Obecné zastupiteľstvo v rámci schvaľovania rozpočtu alebo 
zmien rozpočtu obce na daný rok. 

6. Žiadateľ dotácie sa po schválení objemu dotácie v rozpočte obce Poniky stáva jej prijímateľom, ktorý je 
povinný poskytnuté finančné prostriedky, dotáciu, zaslať konečnému prijímateľovi, t.j. centru voľného 
času tak, aby konečný prijímateľ mohol poskytnutú dotáciu použiť do 31.12. príslušného roka v rozsahu 
a na účely určené týmto VZN. 

7. Prijímateľ dotácie podľa bodu § 3 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu mzdových 
a prevádzkových nákladov školského zariadenia – centra voľného času. Príjemca dotácie musí pri jej 
použití zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia. 

8. Nedodržanie podmienok uvedených v bode 1 až 4 tohto paragrafu sa považuje za nedodržanie 
podmienok a pravidiel za ktorých boli verejné prostriedky použité.  

9. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roka, je prijímateľ 
povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce najneskôr do 31.12. príslušného 
kalendárneho roka. 

§ 8  
TERMÍN A  SPÔSOB  POSKYTOVANIA DOTÁCIE  

1. Obec Poniky poskytne príjemcovi dotácie podľa § 5 dotáciu vo výške 1/12 z dotácie na príslušný 
kalendárny rok najneskôr do 25. dňa príslušného mesiaca zaokrúhlenú na celé €. 

2. V prípade, že obec Poniky na príslušný kalendárny mesiac nebude zaslaná na účet obce 1/12 prídelu 
z podielových daní na príslušný kalendárny rok, výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa (žiaka) 
v príslušnom kalendárnom mesiaci sa zníži, resp. zvýši o toľko percent, o koľko bude znížený, resp. 
zvýšený prídel z podielových daní pre obec na príslušný kalendárny mesiac.  
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3. V prípade nepriaznivej finančnej situácie obce Poniky môže obec Poniky voči školským zariadeniam – 
centrám voľného času uplatniť viazanie rozpočtu. 

§ 9  
ZÚČTOVANIE DOTÁCIE  

1. Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku, ktorému bola dotácia poskytnutá podľa § 6 je povinný 
zúčtovať dotáciu z obcou Poniky štvrťročne, termíny a spôsob zúčtovania dotácie určuje poskytovateľ 
dotácie. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. aktuálneho kalendárneho roka, je prijímateľ 
povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. aktuálneho kalendárneho roka. 
 

2. Konečné vyúčtovanie pozostáva: 
 

a) Zo spracovania a predloženia skutočného čerpania rozpočtu školského zariadenia – centra voľného 
času v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom 
znení. 

b) Zo spracovania a predloženia správy o hospodárení, ktorá obsahuje stručný popis činností 
školského zariadenia – centra voľného času za predchádzajúci kalendárny rok, analýzu príjmov 
v členení podľa zdrojov a analýzu výdavkov, ktorá obsahuje podrobné informácie o účele  a čase 
použitia finančných prostriedkov poskytnutých z daňových príjmov obce Poniky. Správu predloží 
prijímateľ v súčinnosti s konečným prijímateľom najneskôr do 31.01. nasledujúceho roka. Za 
správnosť a pravdivosť predložených údajov zodpovedá štatutárny zástupca prijímateľa.  

§ 10  
KONTROLA POUŽITIA DOTÁCIE  

1. Obec Poniky vykonáva finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami 
pridelenými v súlade s týmto VZN a to v zmysle zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite v platnom znení. 

2. Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia – centra voľného času je povinný 
predložiť všetky doklady, preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie 
pridelených finančných prostriedkov hlavnému kontrolórovi obce. 

§ 11  
SANKCIE 

1. Obec Poniky zníži o 25 % prijímateľovi dotácie objem finančných prostriedkov pridelených na mzdy 
a prevádzku pri zistení neefektívneho, nehospodárneho, neúčelného vynaloženia pridelených dotácií. 
Znížená dotácia bude prijímateľovi poskytnutá po dobu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych 
mesiacov, počnúc mesiacom nasledujúcom po mesiaci, v ktorom boli zistené rozhodné nedostatky. 

2. Pri porušení pravidiel a podmienok za ktorých boli verejné prostriedky pridelené a použité, je 
prijímateľ dotácie povinný vrátiť plnú výšku neoprávnene prijatej dotácie.   

§ 12  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

1. Zmeny a dodatky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Ponikách. 
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2. Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 1/2011 o určení výšky dotácie v Centre voľného 
času schválené uznesením ObZ č. 67/2011 dňa 27. 07. 2011, 

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 1/2013 schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Poniky  
na svojom zasadnutí dňa 13. 02. 2013 uznesením č. 234/2013, bod 5, písm. b). 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia. 

 
 
 
V Ponikách, dňa 13. 2. 2013 

 
 
 

Mgr. Samuel Bračo   
starosta obce 

 
 

Vyvesené: ....................... 
Zvesené:    ......................... 
 


