
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Ves v súlade s ustanovením § 6 ods. 8 a 9 zákona č. 

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

písm.c, a 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 

ustanovení § 7 zákona č. 583/2004 Z. z.o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v 

znení neskorších predpisov  

vydáva 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Gemerská Ves č. 5/2017 o 

určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelávania 

v CVČ pôsobiacich mimo územia obce Gemerská Ves 

           §1 

 Predmet všeobecného záväzného nariadenia 

 Toto všeobecné záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ určuje spôsob a použitie dotácie na 

financovanie záujmového vzdelávania detí v centrách voľného času /CVČ/ so sídlom mimo 

obce Gemerská Ves, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do 

siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 

       §2 

 Príjemca dotácie Príjemcom dotácie podľa tohto VZN sú CVČ nachádzajúce sa mimo územia 

obce, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom na území obce Gemerská Ves vo veku od 5 do 

15 rokov 

 §3 

        Výška a účel dotácie 

 1. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na 1 dieťa navštevujúce 

CVČ pôsobiaceho mimo obce je stanovená na 86,79 EUR  

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

prevádzkových nákladov CVČ 

 3. Dotáciu možno použiť do konca rozpočtového roka. Podlieha povinnému ročnému 

zúčtovaniu s rozpočtom obce. 

 4. 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  

Termín a spôsob poskytovania dotácie 

 Obec poskytne príjemcovi podľa §2 dotáciu v dvoch splátkach na základe zmluvy o 

poskytnutí finančných prostriedkov /dotácie/ na činnosť na CVČ a to prvá splátka do 31.5. 



príslušného roku a druhá splátka do 30.11. príslušného roku podľa aktuálneho počtu detí 

navštevujúcich CVČ 

 §5 

 Záverečné ustanovenia 

 1. Ustanovenia súvisiace s týmto VZN s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy CVČ sú 

záväzné pre CVČ mimo územia obce Gemerská Ves.  

2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Ves.  

3. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 24.11.2017. 

 Zvesené z úradnej tabule dňa 11.12.2017 a schválené uznesením č. 64/2017 zo dňa 

11.12.2017 s platnosťou na rok 2017. 

 

V Gemerskej Vsi, dňa 24.11.2017      

 

Monika Lévaiová 

       starostka obce 


