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1.     Účel 
 
           Predmetom internej smernice je poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu 
mesta Prievidza na záujmové vzdelávanie na dieťa/žiaka od 5 do dovŕšenia 15 rokov veku, 
ktoré má trvalý pobyt v meste Prievidza a navštevuje CVČ mimo územia mesta Prievidza. 
 
  
2. Postup 
 

2.1. Mesto Prievidza určuje výšku finančných prostriedkov 60 € na jedno dieťa/žiaka 
na kalendárny rok (resp. 5 € na jedno dieťa/žiaka na mesiac). Uvedená suma môže 
byť menená v závislosti na pridelených finančných prostriedkoch. 
 

2.2. Mesto Prievidza poskytne finančné prostriedky na dieťa/žiaka podľa bodu 2.1 na 
základe žiadosti, ktorú je potrebné predložiť mestu Prievidza (Mesto Prievidza, 
podateľňa MsÚ, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza) na nový kalendárny rok do 
15.10. predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, na ktorý 
poskytnutie dotácie žiada. 

 
2.3. Žiadosť predkladá zriaďovateľ CVČ, pričom CVČ musí byť zaradené do siete škôl 

a školských zariadení. 
 

2.4. Predmetom žiadosti môžu byť finančné prostriedky len na také dieťa/žiaka, ktoré 
navštevuje záujmový útvar v CVČ mimo územia mesta Prievidza s odlišným 
zameraním, ako poskytuje CVČ Spektrum v Prievidzi, preto sa zameranie 
skonkretizuje v žiadosti. Finančné prostriedky na dieťa/žiaka budú môcť byť 
poskytnuté len raz, t.j. len jednému CVČ, pričom finančné prostriedky budú 
prednostne pridelené CVČ Spektrum Prievidza. 

 
2.5. Žiadosť musí byť písomná, opečiatkovaná a podpísaná štatutárnym zástupcom a musí 

obsahovať zoznam detí/žiakov s uvedením mena a priezviska, na ktoré sa dotácia 
žiada, adresu ich trvalého pobytu, dátum narodenia a zameranie záujmovej činnosti. 
K žiadosti je potrebné priložiť fotokópiu rozhodnutiu riaditeľa CVČ o prijatí 
dieťaťa/žiaka do CVČ, fotokópiu zriaďovateľskej listiny CVČ. 

 
2.6. Po kontrole podkladov k prijatej žiadosti mesto Prievidza predloží žiadateľovi do 

30.11. kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, na ktorý poskytnutie dotácie žiada, 
Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie 
z rozpočtu mesta Prievidza na dieťa/žiaka od 5 do dovŕšenia 15 rokov veku, ktoré má 
trvalý pobyt v meste Prievidza, navštevujúce CVČ mimo územia mesta Prievidza. 

 
2.7. Mesto Prievidza poskytne finančné prostriedky len žiadateľovi, ktorý doručí 

v termíne do 15.12. kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, na ktorý poskytnutie 
dotácie žiada, podpísaný návrh zmluvy. 
 

2.8. Poskytnutie finančných prostriedkov sa uskutočňuje v súlade s § 7 ods. 2 Zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách samosprávy a o zmene a doplnení 
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niektorých zákonov. Podľa  §7 ods. 6 tohto zákona poskytnuté finančné prostriedky 
podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta. 
 

 
3.  Pojmy a skratky 
 
3.1 Pojmy 
 
            a)  záujmové vzdelávanie  v CVČ sa v zmysle § 116 ods.1 zákona č.245/2008 Z. z.  
                 o výchove vzdelávaní (školský zákon) chápe ako činnosť podľa výchovného  
                 programu školského zariadenia, a to výchovno-vzdelávaciu činnosť, záujmovú  
                 a rekreačnú činnosť detí od 5 do dovŕšenia 15 rokov veku 
             b) poskytnuté finančné prostriedky sú určené len na mzdy a prevádzku centra  
                 voľného času. 
                                          
   
3.2 Skratky 
 
            CVČ – centrum voľného času 
            MsÚ – mestský úrad 
            VZN – všeobecne záväzné nariadenie mesta 
 
 
4.         Odkazy a poznámky  
 
 
4.1. Súvisiace normy a predpisy 
  Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení  
             niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
            Zákon č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  
             a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
             Zákon č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 
             zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
             Zákon 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, 
             Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 
             samospráve v znení neskorších prepisov, 
             Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene  
             a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
 
4.2. Interné dokumenty 
   

VZN mesta  o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej 
umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta 
Prievidza pre príslušný rok. 
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5. Rozdeľovník 
  
            Vedúci odborov MsÚ 
            Útvar hlavnej kontrolórky mesta 
            Kancelária primátorky mesta 
            Kancelária prednostu mestského úradu 
            Právna kancelária 
 
 
5. Prílohy 

 
Vzor zmluvy 

  

 Vypracoval Posúdil Schválil 

Meno a priezvisko Ing. Mária Halahyjová 
 
Mgr. Vlasta Miklasová 
 

JUDr. Katarína 
Macháčková 

Funkcia 
odborný referent pre 
rozpočet a financie 

vedúca odboru školstva 
a starostlivosti o občana 
 

primátorka mesta 

Dátum 5.6.2013 19.6.2013  
Podpis 
 

   

 

 
 
 
 
 


