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Dôvodová správa 

k návrhu dodatku č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová 

Ves 

  

č. 5 / 2013 
 

 o určení výšky príspevkov na detské jasle, školy a školské zariadenia  

 
 

 Podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve              

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 6 ods. 12 písm. d) obec poskytuje finančné 

prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného 

času; v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti do 

dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce. 

V Zmysle ustanovení § 116 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Centrum voľného času zabezpečuje podľa 

výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú 

činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. Centrum voľného času 

sa zriaďuje ako zariadenie s celoročnou prevádzkou. Výšku mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosti centra voľného času, ktorého zriaďovateľom je obec alebo 

samosprávny kraj, určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. 

  

  

 V základných školách na území mesta Spišská Nová Ves plnia povinnú školskú 

dochádzku aj deti z iných obcí. Je prirodzené, že po ukončení školského vyučovania vykonávajú 

záujmovú činnosť v elokovanom pracovisku Centra voľného času, Hutnícka 18, Spišská Nová 

Ves (ďalej len CVČ) na danej škole. Keďže finančné prostriedky na činnosť centra voľného času 

dostáva obec v podielových daniach bez ohľadu na to, či má alebo nemá zriadené takéto 

centrum, uzatvárame s inými obcami zmluvy o poskytnutí príspevku na záujmové vzdelávanie 

detí s trvalým pobytom na ich území, ktoré navštevujú CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Spišská Nová Ves. Formou tohto dodatku sa zavádza príspevok rodičov na deti s trvalým 

pobytom v inej obci, kde obec odmietla uzatvoriť s CVČ zmluvu alebo prispieva v nižšej miere 

než mesto Spišská Nová Ves. Aby sa každoročne nemusela dodatkom meniť výška príspevku, je 

v tomto dodatku definovaná výška príspevku odvolaním sa na prílohu č. 3 k všeobecne 



záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. Ves č. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Spišská Nová Ves v znení 

neskorších zmien a dodatkov.  
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