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Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce  na základe  ust. § 6 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 právnych predpisov  

a v súlade s ust. §6 ods.1 a s  ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších právnych  predpisov  v y d á v a pre územie obce Šamudovce toto  

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZN É  NARIADENIE  
 

č. 1/2014 
 
o financovaní  centier voľného času zriadených mimo územia obce Šamudovce  v roku 

2014 

 

§1 

Všeobecné ustanovenia 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje pre rok 2014 a šk. rok 2014/2015 podrobnosti poskytovania 

finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času, ktoré sú zriadené mimo 

územia obce Šamudovce , a ktoré poskytujú v šk. roku 2014/2015 záujmové vzdelávanie detí  vo veku od 5 

rokov do dovŕšenia 15 rokov veku, ktoré mali k 1.1.2014  trvalý pobyt v obci Šamudovce. 

§ 2 

Výška finančných prostriedkov 

 

(1) Obec v súlade s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve v znení neskorších predpisov rozpísala finančné prostriedky  poukázané podľa zákona č. 

564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, že na  každé dieťa navštevujúce centrum voľného 

času, ktoré je zaradené do siete škôl a školských zariadení  poskytne ročne  54,00 eur. 

(2) Výška príspevku je určená na každé dieťa vo veku od 5 do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom 

v obci Šamudovce . Pokiaľ dieťa navštevuje viac centier voľného času táto suma sa rozdelí rovnakým 

dielom pre každé centrum voľného času, ktoré dieťa navštevuje, pokiaľ centrum  o finančné prostriedky 

obec požiada a splní podmienky pre ich poskytnutie. 

§ 3 

Podrobnosti financovania 

(1) Žiadateľom o poskytnutie finančných  prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného 

času  môže byť len také centrum voľného času a v prípade, že nemá právnu subjektivitu tak jeho 

zriaďovateľ, ktoré je zaradené v sieti škôl a školských zariadení SR. 

(2) Žiadosť musí byť písomná  a musí byť doručená obci Šamudovce najneskôr do 15.4.2014. 



(3) Žiadateľ je povinný k žiadosti pripojiť zoznam detí, na ktoré požaduje finančné prostriedky od obce  

s uvedením mena a priezviska, dátumu narodenia a adresy trvalého pobytu. K žiadosti je povinný 

pripojiť aj  rozhodnutia o prijatí detí do centra voľného času. 

(4) Na základe kontroly prijatých žiadostí v prípade ich úplnosti a správnosti zašle obec žiadateľovi návrh 

zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na financovanie daného centra voľného času, v ktorej 

bude zakotvené právo obce Šamudovce kontrolovať údaje poskytnuté centrom voľného času a tiež 

právo obce Šamudovce vykonávať finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s pridelenými finančnými 

prostriedkami a kontrolovať efektívnosť a účelnosť ich využitia, tiež  povinnosť žiadateľa preukázať 

použitie finančných prostriedkov a povinnosť prijímateľa vrátiť poskytnuté finančné prostriedky 

v prípade, že ich nepoužije v určenom termíne alebo na určený účel, tiež povinnosť uhradiť obci sankcie 

v prípade porušenia rozpočtovej disciplíny podľa zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

(5) Obec poskytne finančné prostriedky len žiadateľovi, ktorý doručí obci v termíne do 10 dní od prevzatia 

návrhu  zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na financovanie daného centra voľného času 

podpísaný návrh tejto zmluvy. 

(6) Žiadateľ je povinný použiť poskytnuté finančné prostriedky len na mzdy a prevádzku  centra voľného 

času. 

(7)  Obec poskytuje finančné prostriedky len na deti uvedené v zozname priloženom k zmluve.  

§ 4  

Obec určuje, že finančné prostriedky na mzdy a prevádzku pre centrá voľného času  bude  poskytovať  raz 

krát ročne  do 15. 5. 201. 

§ 5 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo  obce 

Šamudovce . 

(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce dňa 

19.2.2014 

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 7.3.2014 . 

(4) Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Šamudovce č. 5/2013 zo dňa  27.3.2013. 

                                                                                     

 

 

 

 

V Šamudovce, dňa 19.2.2014 

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

                 Vladimír Paulov 

                                                                                                                      starosta obce 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzor-návrh 

Pre rok 2013 obec Šamudovce má napočítaný  výnos DPFO na realizáciu záujmového vzdelávania vo výške 7688,00 € 

ktorý bol prepočítaný na počet 124 detí/obyvateľov od 5 do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom v obci Šamudovce 

Obecné zastupiteľstvo rozhodlo podporiť záujmové aktivity svojich občanov nasledovne: 

 

Z objemu celkovej čiastky 7688,00 € 

Maximálna výška dotácie na záujmové vzdelávanie v obci je  54  € na 1 dieťa na rok.  

 

Maximálna výška dotácie na záujmové vzdelávanie mimo obce je 54 € na 1 dieťa na rok  

 

 

 

 

A D V O K Á T S K E      K A N C E L Á R I E 

Doc. JUDr. Jozef  SOTOLÁŘ, PhD.               JUDr. Mária  SOTOLÁŘOVÁ  

                        advokát                                         §                              advokátka   

     Južná trieda 1,  040 01 K o š i c e                               Južná trieda 1,  040 01 K o š i c e 

     zapísaný  v zozname advokátov  vedenom                                       zapísaná  v zozname advokátov  vedenom   

                  SAK  pod  č. 0183                                                                                    SAK pod  č. 0817 

 www.sotolar.sk 

Tel./ fax. : 00421 – 55 - 622 79 17                                                    e - mail: sotolar@sotolar.sk  

 

         

KOMUNÁLNY PRÁVNY INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA 

15/2013 
Celý tento právny dokument, jeho obsah, forma a to vrátane grafickej úpravy, prípadne príloh je 

chránený autorským právom. Jeho akékoľvek upravovanie, kopírovanie, zverejňovanie a akékoľvek šírenie 

(reprodukovanie, zapožičanie, darovanie, prenajatie a pod.) bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

advokátov – advokátskej kancelárie nie je povolené. 

Obsah tohto dokumentu nie je právne záväzný (k záväzným výkladom je oprávnený výlučne príslušný 

súd). Advokátska kancelária nezaručuje istotu úspechu v prípadnom spore, ktorého predmetom by boli 

skutočnosti a závery uvedené v tomto právnom dokumente. 



Je zakázané použitie tohto odborného právneho dokumentu neoprávnenými osobami. K akémukoľvek 

komerčnému použitiu a využitiu je potrebné písomné povolenie a súhlas advokátskej kancelárie. 

 

©   Doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD. - advokát 

©   JUDr. Mária Sotolářová  - advokátka 

 

Klient  je oprávnený inštalovať doleuvedený obsah na pevný disk alebo iné médium výlučne pre vlastnú 

potrebu. Produkt  nesmie využívať a používať tretia  osoba. Klient sa zaväzuje, že neposkytne a neumožní 

poskytnutie tohto súboru neoprávneným osobám, vrátane iných obcí a miest. 

 

U P O Z O R N E N I E:  

- všetky práva - najmä autorské a duševné práva -  k tomuto produktu sú vo výhradnom vlastníctve 

advokátov. 

- všetky práva sú vyhradené, a to vrátane práva na kopírovanie, rozmnožovanie,  distribúciu, verejné 

prevádzkovanie a preklady.  

 
 

O b s a h (predmet):  

 

- VZN o financovaní centier voľného času zriadených mimo územia obce .........  v roku ........ 

 

 Naše advokátske kancelárie majú uzavreté zmluvy o právnej pomoci – a to s Vašou obcou/mestom. Dohodnutý 

systém poskytovania je napojený nielen na pasívnu právnu pomoc (vyžiadanie stanoviska, osobné a telefonické 

konzultácie ...) ale aj na oblasť tzv. aktívnej právnej pomoci – ktorá je naším špecifickým produktom a výstupom  – 

a ktorá spočíva v aktívnom upozorňovaní a informovaní o potrebných právnych a ostatných úpravách, ako aj 

v spracovávaní vzorov postupov a vzorov materiálov pre potreby obce/mesta. 

 

     V rámci Zmluvy o právnej pomoci si Vám dovoľujeme  preto   z a s l a ť    tohto právneho spravodajcu za 

účelom ďalšieho praktického využitia v konkrétnych podmienkach Vašej obce/mesta. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


