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 Spišská Nová Ves, 11. 2. 2020 

 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 20. 2. 2020 
 

Návrh na pridelenie dotácie pre Centrum voľného času pri Základnej 
škole Povýšenia sv. Kríža, Smižany 
 

 

Predkladá:  

Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta 

  

Spracoval: 

Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva 

 

Prerokované: 

v komisii školstva 5. 2. 2020    

 

 

Podpisy:  
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Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

         

1. berie na vedomie 

návrh na pridelenie dotácie pre Centrum voľného času pri Základnej škole Povýšenia sv. 

Kríža, Smižany  

 

2. schvaľuje  

poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí pre Centrum voľného času pri 

Základnej škole Povýšenia sv. Kríža, Smižany vo výške 70 Eur / dieťa / rok podľa 

predloženého návrhu  

 

3. ukladá 

uzatvoriť zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie so 

zriaďovateľom Základnej školy Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch, Rímskokatolíckou 

cirkvou, Biskupstvom Spišské Podhradie vo výške 70 Eur / dieťa / rok a zabezpečiť 

prevod finančných prostriedkov podľa zmluvne dohodnutých podmienok.  

 

Z: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva  

T: 15. 4. 2020 
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Dôvodová správa  
 

V zmysle platného VZN č. 4/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl 

a školských zariadení, § 3 ods. 3 môže mesto prideliť dotáciu na záujmové vzdelávanie 

detí centru voľného času so sídlom v inej obci na základe predloženej žiadosti podľa 

počtu detí s trvalým pobytom v meste Spišská Nová Ves vo veku od 5 do 15 rokov, ktoré 

toto centrum navštevujú. O priznaní dotácie rozhoduje mesto na základe celkovej výšky 

rozpočtovaných prostriedkov na tento účel. V prípade súhlasu sa s príjemcom dotácie sa 

písomne uzatvorí zmluva o poskytnutí dotácie.  

Podľa § 4 ods. 7 v zmluve je možné dohodnúť dotáciu maximálne vo výške 70,- Eur na 

dieťa a rok.  

 

V zmysle vyššie uvedeného a na základe predloženej žiadosti, navrhujeme pridelenie 

dotácie na rok 2020 vo výške 70 Eur / dieťa / rok. Na 18 detí je celková ročná výška 

dotácie 1 260,- Eur. Pričom na obdobie roka 01.01.2020 až 31.08.2020 sa príjemcovi 

dotácie poskytne pomerná časť dotácie vo výške 840,00 Eur a na obdobie od 01.09.2020 

do 31.12.2020 sa poskytne zvyšná časť dotácie upravená podľa zmeny počtu detí 

v novom školskom roku resp. o zmeny v počtoch detí, ktoré nastali aj 

v predchádzajúcom období.  

 

Dotácia nezvyšuje nároky na rozpočet mesta, keďže finančné prostriedky na tento účel 

sú už zahrnuté v rozpočte oddelenia školstva na rok 2020. 


