OBEC

ČABINY

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE ČABINY

č. 5/2013
o poskytovaní výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka navštevujúceho
Centrum voľného času pôsobiace pri ZŠ pre deti ZŠ a MŠ s trvalým
pobytom obce Čabiny.

Obecné zastupiteľstvo obce Čabiny vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č.
386/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12
písm. d/ zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení.
§1
Predmet úpravy
1/ Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka centier voľného času školských zariadení, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva
školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej
republiky.
§2
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je : Centrum voľného času pre deti pôsobiace pri
základnej škole na základe platnej zmluvy uzatvorenej medzi ZŠ a CVČ, podľa žiadosti CVČ o
dotáciu s písomným zdokladovaním aktuálneho zoznamu žiakov, ktorí navštevujú jednotlivé
záujmové krúžky v jednotlivých mesiacoch a rozhodnutia starostu obce Čabiny.
§3
Výška a účel dotácie
1. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka CVČ podľa § 2 je
určená normatívom vo výške 30,00 € / rok na žiaka podľa skutočnej návštevnosti len na jeden
záujmový krúžok.
2. Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu na prevádzku a pri jej použití musí
zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia. Zabezpečiť vedenie účtovnej
evidencie o poskytnutej dotácii v súlade so zákonom o účtovníctve. Prijímateľ dotácie – CVČ
dôsledne vedie evidenciu dochádzky jednotlivých žiakov do záujmového krúžku a o tomto
písomne informuje obec Čabiny podľa dohody.

§4
Osobitné podmienky poskytovania dotácií na záujmové vzdelávanie detí podľa § 6 ods.
12. písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve
1. V zmysle tohto VZN bude obec poskytovať dotácie na záujmové vzdelávanie detí s trvalým
pobytom na území obce v centrách voľného času na území inej obce.
2. O dotácie požiada zriaďovateľ a dotácia bude poskytovaná zriaďovateľovi na jeho účet za
podmienky splnenia podmienok uvedených v tomto VZN.
3. a) Obec poskytne dotácie vo výške uvedenej v žiadosti zriaďovateľa, najviac však do výšky
vypočítanej zo 40% z výnosu dane z príjmov v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o
rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších
predpisov, podľa počtu žiakov škôl a školských zariadení získaného podľa osobitného
predpisu a prepočítaného príslušným koeficientom určeným v Prílohe č. 3 k nariadeniu Vlády
SR č. 668/2004 Z. z. v platnom znení na príslušný rozpočtový rok.

b) V prípade, že zriaďovateľ centra voľného času je štátom uznaná cirkev alebo náboženská
spoločnosť, alebo súkromná právnická alebo fyzická osoba obec poskytne dotácie vo výške
88% zo sumy určenej podľa bodu 3 odseku a) tohto článku VZN
c) Dotácia môže byť poskytnutá a zriaďovateľom použitá len na mzdy a prevádzku
konkrétneho centra voľného času.
4. Osobitné podmienky pre poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí:
a) Zriaďovateľ v žiadosti okrem svojich identifikačných údajov uvedie aj identifikačné údaje
centra, resp. centier voľného času, pre ktoré žiada dotáciu.
b) Za správnosť údajov, vrátane zúčtovania dotácie zodpovedá zriaďovateľ.
c) V prípade, že o poskytnutie dotácie na to isté dieťa požiadajú viacerí zriaďovatelia, ktorí
splnia podmienky pre poskytnutie dotácie, obec rozhodne o výške dotácie pre jednotlivých
zriaďovateľov podľa vlastného uváženia, najviac však spolu vo výške určenej na jedno dieťa
podľa bodu 3 a) tohto článku VZN.
d) Zriaďovateľ ku svojej žiadosti o poskytovanie dotácie okrem všeobecných príloh k žiadosti
o poskytnutie dotácie uvedených vo vzorovej žiadosti, predloží:
- menný zoznam detí s dátumom narodenia, adresou trvalého pobytu,
- rozhodnutie riaditeľa centra voľného času o prijatí dieťaťa,
- súhlas zákonného zástupcu dieťaťa s návštevou centra voľného času,
- rozhodnutie MŠ SR o zaradení centra voľného času do siete škôl a školských zariadení v
SR.
e) Zriaďovateľ predloží obci žiadosť o poskytnutie dotácie najneskôr do 30. októbra
rozpočtového roka predchádzajúcemu rozpočtový rok, na ktorý žiada dotácie, vrátane
všetkých príloh.
Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2013 zriaďovateľ predloží najneskôr do 15 dní od
účinnosti tohto VZN.
V prípade, že žiadosť nebude v stanovených termínoch doručená obci dotácia nebude na
príslušný rok poskytnutá.
f) Obec poskytne žiadateľovi dotácie v nasledujúcich termínoch :
- do 31. januára príslušného kalendárneho roka vo výške 25% z celkovej sumy poskytnutej
dotácie na príslušný rok,
- do 30. apríla príslušného kalendárneho roka vo výške 25% z celkovej sumy poskytnutej
dotácie na príslušný rok,
- do 31. októbra príslušného kalendárneho roka vo výške 50% z celkovej sumy z poskytnutej
dotácie na príslušný kalendárny rok za predpokladu, že žiadateľ predloží obci relevantný
doklad do 30. septembra príslušného roka, ktorým vierohodne preukáže, že dieťa, na ktoré
žiadal dotácie navštevuje centrum voľného času aj v novom školskom roku.
Na rok 2013 obec poskytne dotácie v 2. splátkach a to:
- do 30.4.2013 vo výške 50% z celkovej sumy poskytnutej dotácie na rok 2013,
- do 31.10.2013 vo výške 50% z celkovej sumy poskytnutej dotácie na rok 2013 za
predpokladu, že žiadateľ predloží obci relevantný doklad do 30. septembra roku 2013, ktorým
vierohodne preukáže, že dieťa, na ktoré žiadal dotácie navštevuje centrum voľného času aj v
novom školskom roku.

§5
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie
1/ O vyúčtovaní poskytnutej dotácie sa vyhotovuje správa. Prílohou správy sú účtovné
doklady ktoré musia mať predpísané náležitosti požadované zákonom o účtovníctve.
K účtovným dokladom musia byť priložené prílohy / príjemky, výdajky, prezenčné listiny,
dodacie listy, faktúry, potvrdenia o nákupe /.
2/ Vyúčtovanie poskytnutej dotácie sa predkladá obecného úradu.
3/ Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie musia byť vrátené na účet obce
Čabiny v lehote 5 dní odo dňa predloženia správy o vyúčtovaní, najneskôr do 31.12.
príslušného rozpočtového roka.
§6
Vzťah k rozpočtu obce
1/ Poskytnuté dotácie sú výdavkom obce v súlade s § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
2/ V rozpočte obce Čabiny sa finančné prostriedky určené na dotácie rozpočtujú na konkrétnu
akciu a účel.
3/ Poskytnuté dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce.
4/ Poskytnutie dotácie nesmie ohroziť vecné a časové plnenie úloh obce, ktoré vyplývajú zo
schváleného rozpočtu na príslušný rok.
5/ Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.
§7
Záverečné ustanovenia
Nevyčerpané finančné prostriedky a prostriedky, ktoré nebudú využité v CVČ a pod. sa využijú v
rámci obce pre deti k záujmovej činnosti detí , ktoré zabezpečí obec priamo v obci.
Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka CVČ,
neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy.
.
1/ Návrh tohto VZN obce bol zverejnený dňa 04.03.2013.
2/ Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa 20.03.2013.
3/ VZN bolo vyvesené dňa 20.3.2013.
4/ Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia.

Milan Moroz
starosta obce

