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Obec Súľov - Hradná podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a v súlade 

s ustanoveniami § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov vydáva toto:   

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  
 

č. 2/2021 

 

o poskytovaní dotácií na podporu mimoškolských voľnočasových aktivít 

detí v oblasti kultúry, záujmového vzdelávania a športu  

 

 

 
Zverejnené pred schválením k pripomienkovaniu od 29. 11. 2021 do 13. 12. 2021 

 

Schválené OZ Súľov – Hradná dňa 14. 12. 2021, uznesením č. 61/2021 

 

Zverejnené po schválení dňa 15. 12. 2021 

 

Účinnosť nadobúda dňa 1. 1. 2022 

 

 

Celé VZN č. 2/2021 je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Súľove, Súľov – Hradná č. 65, 

a na web stránke obce www.sulov-hradna.sk 

 

 

Spracovala: Lenka Kerešová 
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Článok I. 

Účel a predmet 

 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku a účel dotácie na 

      podporu mimoškolských voľnočasových aktivít detí a žiakov v oblasti kultúry,  

      záujmového  vzdelávania  a športu  z rozpočtu obce Súľov - Hradná na kalendárny rok . 

 

2. Toto VZN sa nevzťahuje na poskytovanie dotácií podľa iných predpisov Obce  

      upravujúcich poskytovanie dotácií z rozpočtu Obce.    

 

3.  Účelom poskytovania dotácii podľa tohto VZN je finančná podpora voľnočasových aktivít  

     detí a žiakov zameraných najmä na tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu  

     duchovných, kultúrnych hodnôt, ako aj  výchovu a rozvoj talentu, nadania, športu a  

     telesnej kultúry.  

 

4. Predmetom tohto VZN je poskytnutie finančnej podpory oprávnenému žiadateľovi   

     v súlade s účelom poskytnutej dotácie. 

 
 

Článok II. 

Vymedzenie základných pojmov  

  

1. Pre účely tohto VZN sa   

  

a) dieťaťom a žiakom sa rozumie fyzická osoba s trvalým pobytom na území Obce 

Súľov - Hradná, ktorá v príslušnom kalendárnom roku dovŕšila 5 (piaty) rok 

svojho veku a v príslušnom kalendárnom roku nedovŕši 16 (šestnásty) rok svojho 

veku;  

b) príslušným kalendárnym rokom rozumie kalendárny rok, pre ktorý Obec vyčlení  

Časť rozpočtu podľa čl. IV. bodu 1. VZN;       

c) oprávneným príjemcom rozumie osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa čl. III. tohto 

VZN;  

d) dotáciou rozumie finančná podpora poskytovaná podľa tohto VZN  

e) mimoškolskou voľnočasovou aktivitou rozumie činnosť v oblasti športu, kultúry, 

alebo aktivita spojená s rozvojom talentu a nadania vykonávaná dieťaťom, ktorá 

nie je súčasťou ani plnením výchovno – vzdelávacieho programu podľa zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Mimoškolská voľnočasová aktivita je zameraná najmä na 

tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt,  

výchovu a rozvoj športu, telesnej kultúry a záujmového vzdelávania organizovaná 

vo forme krúžku, klubu, kurzu, súboru či inou obdobnou formou;   
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Článok III. 

Oprávnený príjemca  

  

1. Obec môže poskytnúť dotáciu podľa tohto VZN zákonnému zástupcovi dieťaťa alebo 

osobe, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 

ak sa jedná o: 

  

a) dieťa s trvalým pobytom na území obce Súľov-Hradná  

b) ktoré v príslušnom kalendárnom roku dovŕšil 5 (piaty) rok svojho veku 

a v príslušnom kalendárnom roku nedovŕši 16 (šestnásty) rok svojho veku; 

 

2. Podľa tohto VZN nemožno poskytnúť dotáciu právnickej osobe. 

 

Článok IV. 

Výška dotácie  

      

1. Celková výška  dotácie je peňažná suma, ktorú Obec v rámci rozpočtu na daný 

kalendárny rok vyčlení na účel podpory mimoškolských voľnočasových aktivít (ďalej 

len  „Časť rozpočtu“).   

   

2. Najneskôr v lehote do 31.03. príslušného kalendárneho roka Obec určí ročnú výšku 

dotácie na jedno dieťa, ktorá sa vypočíta ako podiel Časti rozpočtu a celkového počtu 

detí /čl. II. bod 1. písm. a)/ v Obci /t.j. celkového počtu všetkých detí s trvalým 

pobytom na území Obce, ktoré v príslušnom kalendárnom roku dovŕšia 5 (piaty) rok 

svojho veku a v príslušnom kalendárnom roku nedovŕšia 16 (šestnásty) rok svojho 

veku/. Výška dotácie na jedno dieťa je maximálna výška dotácie bez ohľadu na počet 

aktivít, ktoré dieťa navštevuje. Obec zverejní na úradnej tabuli Obce a na webovom 

sídle Obce.  

  

3. V prípade, že spôsobom uvedeným v predchádzajúcich bodoch 1. až 2. tohto článku 

VZN v priebehu príslušného kalendárneho roka nedôjde k rozdeleniu Časti rozpočtu v 

plnej výške, sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi Časťou rozpočtu a súčtom všetkých 

dotácií, ktoré boli a/alebo majú byť podľa tohto VZN poskytnuté za príslušný 

kalendárny rok (ďalej len „Rozdiel“), Obec zostatok financií ponechá v rozpočte obce.   

  

 

Článok V. 

Poskytovanie dotácie  

  

1.  Dotácia bude poskytnutá na základe žiadosti rodiča alebo osoby, ktorej je dieťa 

zverené do osobnej starostlivosti, s uvedením mimoškolskej aktivity, na ktorú sa má 

prispieť : 
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a) krúžok 

b) klub 

c) letný tábor 

d) pobytový tábor 

e) kurzy zamerané na kultúrne a športové aktivity    

f) jazykové kurzy 

g) záujmové vzdelávanie ( aj ZUŠ) 

  

2. Dotáciu poskytne Obec pri splnení podmienok uvedených v tomto VZN len na základe 

písomnej žiadosti oprávneného príjemcu (ďalej len „Žiadosť o poskytnutie dotácie“), 

ktorá je zverejnená v dokumentoch/tlačivách na webovom sídle obce Súľov-Hradná.  

Formulár Žiadosti o poskytnutie dotácie tvorí prílohu tohto VZN. 

 

3. Neoddeliteľnou prílohou Žiadosti o poskytnutie dotácie je potvrdenie o zaplatení sumy 

určenej na účel podľa čl. V, bod 1 prevádzkovateľovi alebo organizátorovi 

mimoškolskej voľnočasovej aktivity s dátumom úhrady od 1. 1. do 10. 12. príslušného 

kalendárneho roka. Žiadosť môže obsahovať potvrdenia o zaplatení ľubovoľného 

počtu aktivít uvedených v čl. V, bod 1, pričom celková suma poskytnutej dotácie 

nemôže prekročiť výšku schválenej dotácie na jedno dieťa na príslušný kalendárny 

rok. 

 

4. Oprávnený príjemca môže požiadať o poskytnutie dotácie na podporu mimoškolských 

voľnočasových aktivít detí v oblasti kultúry, záujmového vzdelávania a športu najskôr 

7 dní odo dňa zverejnenia výšky dotácie na jedno dieťa a najneskôr 10.decembra 

príslušného kalendárneho roka.  

 

5. V prípade, že podanie, ktorého obsahom je Žiadosť o poskytnutie dotácie nemá 

náležitosti podľa tohto VZN, Obec tieto nedostatky žiadateľovi oznámi, vyzve ho ich 

odstránenie, určí lehotu na ich odstránenie a žiadateľa poučí o následkoch 

neodstránenia nedostatkov podania v takto určenej lehote podľa tohto VZN.  V 

prípade, že žiadateľ neodstráni nedostatky podania v lehote uvedenej vo výzve Obce 

podľa predchádzajúcej vety, platí, že Žiadosť nebola podaná a Obec k takémuto 

podaniu naďalej neprihliada. O tejto skutočnosti žiadateľa písomne upovedomí.   

  

6. Obec Žiadosť odmietne v prípade, ak:   

  

a) bola podaná v inej lehote ako sú lehoty uvedené v čl. V. bode 4. tohto VZN,  

b) bola podaná neoprávnenou osobou, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v čl. III. 

bod  1. 

c) neboli predložené preukázateľne dôveryhodné doklady o uhradení poplatkov na 

podporu mimoškolských voľnočasových aktivít detí v oblasti kultúry, záujmového 

vzdelávania a športu dieťaťa, na ktoré sa dotácia z rozpočtu obce poskytuje  
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7. V prípade, že nie sú splnené podmienky pre poskytnutie dotácie podľa tohto VZN  

spočívajúce najmä v osobe oprávneného príjemcu, nepravdivosti, alebo neúplnosti 

údajov poskytnutých uvedených v Žiadosti alebo jej prílohách, ktoré môžu mať 

význam pre plnenie účelu tohto VZN, Obec Žiadosť o poskytnutie dotácie  

zamietne.  

  

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Súľove – Hradnej 

uznesením č. 61/2021, zo dňa 14. 12. 2021. 
 

 

2. Zmeny a doplnky tohto VZN možno vykonať iba uznesením obecného 

zastupiteľstva.  
 

  

 

                                                                                                                
Príloha: 

Žiadosť o poskytnutie dotácie 

 

                                  

                                                                             
                                                                                                     Ing. Jaroslav Bušfy  

                                                                                                         starosta obce  

 

 


