
 

OBEC Petrovce n/L 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE Petrovce n/L

Rozdeľovanie a poskytovanie finančných prostriedkov 

na záujmové vzdelávanie v obci Petrovce n/L

ktorá nemá zriadené  CVČ.

Interný predpis č. 1/2019

Čl. I

Všeobecné ustanovenie

I  keď  obec  Petrovce  n/L nemá  vlastné  centrum  voľného  času,  bude  podporovať

záujmové vzdelávanie (ZV) pre deti/dospelých do 30 rokov s trvalým pobytom na svojom

území.

Od roku 2019 obec bude financovať náklady na záujmové vzdelávanie tejto cieľovej

skupiny v centrách voľného času na území SR a na záujmové aktivity v obci, ak o to bude

požiadaná. Dotácia  z výnosu DPFO sa poskytne na krytie priamych i nepriamych nákladov

spojených so záujmovým vzdelávaním.   

O dotáciu  môže  požiadať  občan  obce  -  zákonný  zástupca  dieťaťa/dospelá  osoba,

ktorému je poskytované záujmové vzdelávanie v obci i mimo nej (doklad o zápise a čestné

vyhlásenie), fyzická/právnická osoba, organizácie a záujmové útvary z obce, ktorí preukážu

predmet svojej činnosti, zámer čerpania dotácie a cieľovú skupinu pre ZV.

Čl. II

Výška finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie v obci

Pre  rok  2019  obec  Petrovce  n/L  má  napočítaný   výnos  DPFO  na  realizáciu

záujmového vzdelávania vo výške 12 792 €



ktorý  bol  prepočítaný  na  počet  124  detí/obyvateľov  od  5  do  dovŕšenia  15  rokov  veku

s trvalým pobytom v obci Petrovce n/L

Obecné  zastupiteľstvo  rozhodlo  podporiť  záujmové  aktivity  svojich  občanov

nasledovne:

Z objemu celkovej čiastky 12 792  €

20 %  na bežné výdavky obce, t.j. 2 558,4 €, pre zriaďovateľa na nepriame náklady spojené so

ZV,  

10 %  na podporu záujmovej  činnosti  v obci,  t.j.  1 279,2 €, pre  materskú/základnú školu

v obci na ich priame náklady spojené so ZV,

40 %  na podporu záujmovej činnosti v obci, t.j.  5 116,8 € pre iné subjekty v obci na ich

priame náklady spojené so ZV,

30 % na podporu ZV podľa požiadaviek iných obcí t.j 3 837,6  € pre CVČ a iné subjekty na

ich priame náklady spojené so ZV.

Maximálna výška dotácie na záujmové vzdelávanie v obci je  75  € na 1 dieťa na rok. 

Maximálna výška dotácie na záujmové vzdelávanie mimo obce je 60 € na 1 dieťa na rok 

Dieťa z obce uvedenú sumu dostane iba do jednej organizácie poskytujúcej ZV.

V prípade ak dieťa navštevuje ZV napr. v  3 organizáciách:

- uvedená suma na 1 dieťa sa bude deliť rovnakým pomerom každej žiadajúcej organizácii.

Čl. III

Podrobnosti financovania ZV v obci

Pri  určovaní  výšky  pridelených  finančných  prostriedkov,   na  podporu  záujmovej

činnosti v obci, obec zohľadní viaceré skutočnosti:

a/  poskytovateľa ZV

- záujmová činnosť realizovaná  materskou a základnou školou Petrovce n/L  
- záujmová činnosť realizovaná obcou (športové aktivity, kultúrne aktivity, aktivity obecnej

knižnice)
t.j. 
- Telovýchovná jednota Družstevník Petrovce nad Laborcom
- OZ Arboaretas
- OZ Petrovské kľúče 

        



Čl. IV

Podrobnosti financovania ZV mimo obce

Obec  podporí  záujmové  vzdelávanie  v iných  obciach  na  základe  žiadosti  ich

zriaďovateľov / riaditeľov CVČ a organizácií poskytujúcich záujmové vzdelávanie.

Čl. V

Požiadavky pre získanie dotácie na  ZV

Žiadateľ o dotáciu predloží obci najneskôr do  31.3.2019 tieto údaje:

- počet detí/žiakov/dospelých (na činnosť, ktorých požaduje dotáciu),
- identifikačné údaje o klientoch,
- počet hodín záujmového vzdelávania,
- čestné vyhlásenie zákonného zástupcu/dospelej osoby. 
- Fotokópia „rozhodnutia riaditeľa CVČ o prijatí žiaka do CVČ“
- Zriaďovací protokol CVČ

O poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie v CVČ obec uzatvorí so žiadateľom písomnú

zmluvu v ktorej obaja účastníci dohodnú podmienky a postup poskytnutia dotácie.

Obec  poskytne  finančné  prostriedky  žiadateľovi  bankovým  prevodom  do  30.5.  a 30.11.

daného roku. 

Ak žiadateľ podá žiadosť po danom termíne obec žiadosť neakceptuje.

Čl. VI

Záverečné ustanovenie 

Tento  predpis  je  interným  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 Petrovce n/L

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Petrovce  n/L schválilo  interný  predpis   č.  1/2019
o rozdeľovaní a poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie v obci
i mimo nej dňa .......... uznesením č. ..../2019. schválením interného predpisu č. 1/2019 sa
ruší platnosť interného predpisu č.1/2018

V Petrovciach n/Lab.  dňa ..............                                     ...................................
                                                                                                  Ing.Štefan Rovňak 
                                                                                                       starosta obce


