
VZN č. 10/2022  

O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, CVČ  

  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hertník vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, v § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. 

c) 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, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov sa uznieslo na tomto  

Všeobecnom záväznom nariadení  

§ 1  

Predmet úpravy  

Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy dieťaťa 

v CVČ a ZUŠ, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky.  

§ 2 Príjemca 

dotácie  

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je:  

a) Obec Hertník  

b) CVČ mimo územia obce Hertník 

c) Štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť alebo iná právnická osoba a fyzická osoba 

ako zriaďovateľ základnej umeleckej školy, materskej školy, jazykovej školy a školských 

zariadení, ktoré majú sídlo na území obce a mimo obce, ak o dotáciu požiada  

§ 3  

Výška, účel a zúčtovanie dotácie  

1. Obec Hertník určuje nasledovnú ročnú výšku dotácie na mzdy a prevádzku na jeden 

výkonový ukazovateľ:  

  

Kategória školy, školského 

zariadenia  

Normatív pre obecné školy a 

školské zariadenia  

Žiak CVČ  40,- € / rok 

    

 



Riaditeľ CVČ a neštátny zriaďovateľ predložia najneskôr 1.1. príslušného roka údaje o počte 

detí  z MŠ, ZŠ. 

2. Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu na úhradu osobných a 

prevádzkových nákladov. Pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť 

jej použitia.  

3. Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku, ktorému bola dotácia poskytnutá je povinný 

zúčtovať dotáciu Obci Hertník, termíny a spôsob zúčtovania určuje poskytovateľ dotácie. V 

prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ 

povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného 

kalendárneho roka.  

4. Obec Hertník na základe žiadosti o dotáciu uzatvorí zmluvu o poskytnutí dotácie s centrom 

voľného času zriadeného mimo územia obce Hertník. Výška dotácie bude poskytnutá centru 

voľného času na žiaka alikvotne podľa toho, v koľkých centrách voľného času žiak je členom.  

5. Podmienky poskytnutie dotácie v CVČ zriadených mimo obce Hertník:  

            Predloženie žiadosti obci Hertník s týmito prílohami:  

Kópia zriaďovacej listiny CVČ  

Kópia rozhodnutia o prijatí žiaka, /dieťaťa/ do CVČ  

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že jeho dieťa je zapísané  

                  iba v jednom CVČ – ktoré žiada o dotáciu,   

 -  Alebo zápisný lístok dieťaťa do CVČ, ktoré žiada o dotáciu  

  Menný zoznam žiakov /detí/ a ich zaradenie v jednotlivých krúžkoch  

  

6.  Výšku dotácie na žiaka v CVČ zriadeného mimo obce Hertník:  

           Ak je žiak zaradený :  

V jednom CVČ  40,-€  

V dvoch CVČ   1/2 z 40,- €  

V troch CVČ     1/3 z 40,- €  

  

§ 4  

Termín a spôsob poskytovania dotácie  

Obec poskytne príjemcovi podľa § 2dotáciu polročne (vo výške jednej polovice z dotácie na príslušný 

kalendárny rok).  

  

§ 5  

Kontrola použitia dotácie  

1) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto 

VZN vykonáva Obec Hertník a ostatné oprávnené orgány.  

  

  

  

  

  

  

  



2) Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je povinný predložiť všetky 

doklady, preukazujúce hospodárne, efektívne, účinne a   účelné vynaloženie pridelených 

finančných prostriedkov.  

  

§ 6  

Záverečné ustanovenia  

Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a 

žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Hertník neupravené týmto všeobecne 

záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy.  

1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Hertníku uznesením č. 2/2022 

zo dňa 9.12.2022. 

2. Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obci Hertník dňa 23.11.2022.  

3. VZN vyvesené na úradnej tabuli v Obci Hertník dňa 9.12.2022. 

4.  Toto VZN nadobúda účinnosť  1.1.2023.  

  

  

  

Ing. Jozef Semanek 

Starosta obce  

  

  

  

  


