Centrum voľného času je školské zariadenie, ktoré zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu,
záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov. Uvedené
zariadenie je financované v súlade s novelou zákona NR SR č. 597/2003 o financovaní škôl...,
kedy sú finančné prostriedky poskytované podľa počtu obyvateľov obce vo veku od 5 rokov
veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 1. januáru
kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje. To znamená, že každá obec, ktorá
má obyvateľov vo veku od 5 do 15 rokov, má napočítané finančné prostriedky do svojho
podielu na DPFO a pri návšteve dieťaťa v CVČ by mala prispieť na jeho činnosť formou
dotácie.
Centrum voľného času môže byť v pôsobnosti
• Obce
• súkromné príp. cirkevné
Financovanie
• Ide o originálnu kompetenciu
• Je financovaná z Výnosu dane z príjmov FO a PO ako záujmové vzdelávanie
• Priama činnosť CVČ – 9 mesiacov
Prepočet pre CVČ v rámci FD na rok 2019
zariadenie
Záujmová činnosť v
meste

koeficient

suma

Objem FP na
rok/žiak

1,1

93,781

103,159

Podmienky poskytovania dotácii v meste Myjava :
- školské zariadenia ( CVČ ) zriadené na území obce - to zn. v meste Myjava :
1. poskytovanie dotácie v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na
rok 2019 na deti, ktoré majú trvalý pobyt v meste Myjava .
2. deti z trvalým pobytom v inej obci – príslušná obec na základe žiadosti prispieva
na činnosť CVČ formou dotácie
- školské zariadenia ( CVČ ) zriadené na území inej obce – Mesto Myjava recipročne
prispieva na činnosť tohto zariadenia formou dotácie v súlade s rozhodnutím
zastupiteľstva na deti, ktoré majú trvalý pobyt v meste Myjava ( poskytnutie dotácie
nie je zákonnou povinnosťou )
Žiaci s trvalým pobytom na území Mesta Myjava navštevujú v kalendárnom roku 2019
záujmové krúžky na území iného mesta resp. obce.
Mesto / obec
Senica
Stará Turá

Počet žiakov
3
1

Výška FP/ žiak
požiadavka
8,00
9,40

Návrh výšky
dotácie
8,00
9,40

Celková
dotácia
144,00
56,40

Krúžok
hokej
gymnastika

Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo Mesta Myjava :
I.
-

II.
-

P r e r o k o v a l o:
žiadosť o poskytnutie dotácie na činnosť CVČ zriadeného na území inej obce, ktoré
navštevujú žiaci s trvalým pobytom v meste Myjava . Centrum voľného času je
v zriaďovateľskej pôsobnosti inej obce ako Mesta Myjava. Navrhovaná výška dotácie
na rok 2019 je v sume skutočných opodstatnených nákladov školského zariadenia /
žiak / mesiac vykonávania krúžkovej činnosti
S ch v a ľ u j e
žiadosť o poskytnutie dotácie na činnosť CVČ zriadeného na území inej obce, ktoré
navštevujú žiaci s trvalým pobytom v meste Myjava . Centrum voľného času je
v zriaďovateľskej pôsobnosti inej obce ako Mesta Myjava. Navrhovaná výška dotácie
na rok 2019 je v sume skutočných opodstatnených nákladov školského zariadenia /
žiak / mesiac vykonávania krúžkovej činnosti .

