
OBEC NACINA VES 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V NACINEJ VSI 

 

 

PODMIENKY POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ  

Z ROZPOČTU OBCE 

na záujmové vzdelávanie 

 

Interný predpis č. 3/2017 

      

 

Na základe § 6 ods. 12 písm. d) Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec 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 do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce. 

 

Čl. I. 

Všeobecné ustanovenie 

  

 Obec Nacina Ves, bude podporovať záujmové vzdelávanie pre deti/dospelých do 25 

rokov s trvalým pobytom na svojom území, i keď nemá vo svojej územnej pôsobnosti 

centrum voľného času v zmysle §7a ods.9 zákona č. 597/2003 Z. z.  o financovaní základných 

škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. 

Obec bude financovať náklady na záujmové vzdelávanie tejto cieľovej skupiny v 

centrách voľného času na území Slovenskej republiky a na záujmové aktivity v obci, ak o to 

bude požiadaná. Na tento účel budú použité údaje o počte obyvateľov obce od päť rokov veku 



do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 1. januáru 

kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočnilo. 

Dotácia  z výnosu daní z príjmov fyzických osôb (ďalej DPFO) sa poskytne na krytie 

priamych i nepriamych nákladov spojených so záujmovým vzdelávaním.    

O dotáciu môže požiadať fyzická/právnická osoba, organizácie a záujmové útvary z 

obce, ktorí preukážu predmet svojej činnosti, zámer čerpania dotácie a cieľovú skupinu pre 

záujmové vzdelávanie. 

 

Čl. II. 

Výška finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie v obci 

 

Na  rok 2018 obec Nacina Ves  má napočítaný  výnos DPFO na realizáciu záujmového 

vzdelávania vo výške  

17 360,00-  € 

ktorý bol prepočítaný na počet 280 detí/obyvateľov od 5 do dovŕšenia 15 rokov veku 

s trvalým pobytom v obci  Nacina Ves. 

 

Obecné zastupiteľstvo rozhodlo podporiť záujmové aktivity svojich občanov 

nasledovne: 

Z objemu celkovej finančnej čiastky 

- na bežné výdavky obce, pre zriaďovateľa na nepriame náklady spojené so záujmovým 

vzdelávaním,   

- na podporu záujmovej činnosti v obci, pre materskú/základnú školu v obci na ich 

priame náklady spojené so záujmovým vzdelávaním  

- na podporu záujmovej činnosti v obci, pre iné subjekty v obci na ich priame náklady 

spojené so záujmovým vzdelávaním, 

-  na podporu ZV podľa požiadaviek iných obcí, pre CVČ a iné subjekty na ich priame 

náklady spojené so záujmovým vzdelávaním. 

 

Maximálna výška dotácie na záujmové vzdelávanie mimo obce je  62,00 €. 

 

Čl. III. 

Podrobnosti financovania záujmového vzdelávania v obci 

Pri určovaní výšky pridelených finančných prostriedkov,  na podporu záujmovej 

činnosti v obci, obec zohľadní viaceré skutočnosti: 



Poskytovateľ záujmového vzdelávania 

- záujmová činnosť realizovaná  materskou/základnou školou, 

- záujmová činnosť realizovaná obcou (športové aktivity, kultúrne aktivity, aktivity obecnej 

knižnice a pod.)                                     

 

Čl. IV. 

Podrobnosti financovania záujmového vzdelávania mimo obce 

 

Obec podporí záujmové vzdelávanie v iných obciach na základe žiadosti ich 

zriaďovateľov / riaditeľov CVČ:  

Poskytovateľ záujmového vzdelávania 

- záujmové vzdelávanie  realizované  v CVČ (zriadené)  obcou, 

- záujmové vzdelávanie  realizované  súkromným CVČ, 

- záujmové vzdelávanie realizované cirkevným CVČ.    

 

Čl. V. 

Požiadavky pre získanie dotácie na  záujmové vzdelávanie 

 

Žiadateľ (právnická osoba)  o dotáciu predloží obci najneskôr do 25. septembra 

kalendárneho roka tieto údaje: 

- identifikačné údaje žiadateľa, 

- počet detí/žiakov/dospelých (na činnosť, ktorých požaduje dotáciu), 

- identifikačné údaje o klientoch, doklad o zápise, 

- periodicita v týždni a počet hodín záujmového vzdelávania, 

- výška požadovanej dotácie, 

- čestné vyhlásenie zákonného zástupcu/dospelej osoby, ktorým bude záujmové 

vzdelávanie poskytované.  

Žiadateľ (fyzická osoba) o dotáciu predloží obci najneskôr do 25. septembra  

kalendárneho roka tieto údaje: 

- identifikačné údaje o žiadateľovi, 

- doklad o zápise/o vykonávaní záujmovej aktivity, 

- čestné vyhlásenie - to obsahuje potvrdenie, že žiada o dotáciu na záujmové 

vzdelávanie len jedenkrát v kalendárnom   roku a že sa na  tejto aktivite zúčastňuje 

pravidelne minimálne  (1x do týždňa).  

-  výška potreby mesačnej finančnej čiastky, ak ju záujmové vzdelávanie má vyčíslenú. 



Obec oznámi oprávnenému  žiadateľovi do 30.10. kalendárneho  roka,  či mu bude 

poskytnutá alebo zamietnutá dotácia a v akej výške.  

 

Čl. VI. 

Záverečné ustanovenie  

Tento predpis je vnútorným normatívnym právnym aktom záväzným pre obec 

a účinnosť nadobúda dňom schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva.  

Zmeny a doplnenia predpisu je oprávnene vykonať výlučne Obecné zastupiteľstvo 

obce Nacina Ves. 

Obecné zastupiteľstvo obce Nacina Ves schválilo interný predpis  č. 3/2017  

o rozdeľovaní a poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie  v obci 

i mimo nej uznesením č.301/2017  dňa 12.12.2017. 

 

                

 

 

 ................................... 

      Anton Šandor 

       starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 OBEC   Nacina Ves 

 

 

 

 

Uznesenie č. 301  zo dňa 12.12.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nacina Ves schvaľuje Interný predpis č.1/2017, ktorým sa určujú 

podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie.  
 

V Nacinej Vsi,  dňa   12.12.2017  

 

                   Anton Šandor  

                                                                                            ......................... 

                                                                                              starosta obce 

 


