
 

 

Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie pre Súkromné CVČ Detva, elokované 

pracovisko Lučenec 

 

Predkladá: PhDr. Peter Fehér, vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu 

 

Dňa 20.10.2016 bola doručená Mestu Fiľakovo žiadosť neziskovej organizácie MAJA so 

sídlom Nová Ves 86, ktorá je zriaďovateľom Súkromného centra voľného času v Detve, ktoré 

zase má zriadené elokované pracovisko medzi inými v Lučenci na adrese Gemerská cesta 1. 

  

Predmetom uvedenej žiadosti  je poskytnutie finančnej dotácie na mzdy a prevádzku 

Súkromného CVČ pre rok 2017 vo výške 70,- €/žiak/rok s odôvodnením, že do uvedeného 

školského zariadenia boli v školskom roku 2016/2017 prijaté 2 deti vo veku od 5 do 15 rokov 

s trvalým pobytom vo Fiľakove: jedno dieťa navštevuje volejbalový krúžok, druhé všeobecnú 

pohybovú prípravu. 

 

V žiadosti sa ďalej uvádza, že od 1.1.2013 každá obec bez ohľadu na to, či na jeho území je 

alebo nie je zriadené CVČ sa stáva príjemcom výnosu dane z príjmov pre záujmovú činnosť 

detí vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území obce. Pre úplnosť dodávam, že 

nikde nie je povedané, že táto záujmová činnosť musí prebiehať v centrách voľného času. 

Zmyslom tejto zmeny v spôsobe financovania je práve to, že kým pred rokom 2013 

prichádzali financie na voľnočasové aktivity adresovane pre CVČ, po novom už obec má 

možnosť rozhodnúť o financiách pre záujmovú činnosť a financie môže použiť na záujmové 

aktivity pre deti a mládež v rozličných svojich zariadeniach poskytujúcich takéto aktivity. Je 

nesporné, že Mesto Fiľakovo má takéto zariadenia a má a bude mať aj v roku 2017 

zabezpečené možnosti všestrannej športovej, umeleckej či inej záujmovej činnosti pre deti 

a mládež. Preto nie je dôvod, aby v uvedenom období  financovalo na úkor vlastných 

zariadení náklady na deti s trvalým pobytom na území mesta Fiľakovo v zariadeniach 

zriadených na území iných obcí. 

 

Materiál bol predložený mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie z dôvodu, že pri 

štatutárnom orgáne Mesta Fiľakovo aj Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove nesie 

zodpovednosť za to, aby tieto financie boli poukázané na mimoškolskú činnosť čo 

najefektívnejšie a najkontrolovateľnejšie. 

   

Návrh na uznesenie: 

„MZ neschvaľuje poskytnutie dotácie na mzdy a prevádzku Súkromného centra voľného času 

v Detve a jeho Elokovaného pracoviska Gemerská cesta 1, Lučenec pre rok 2017 pre deti vo 

veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom vo Fiľakove.“     

      

 

 

 


