VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
HROMOŠ

č. 1/2013

o určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelávania
v Centier voľného času pôsobiacich mimo územia obce Hromoš
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Obec Hromoš, na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy, podľa článku 71
Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 6 odsek 12 písmeno c) Zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení zákona č. 325/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o financovaní základných
umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej
osoby alebo fyzickej osoby, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, zriadených na
území obce Hromoš, na kalendárny rok 2013
§1
Predmet
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určiť :
-

spôsob a použitie dotácie na financovanie záujmového vzdelávania v CVČ so sídlom
mimo obce Hromoš, 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 VZN je CVČ nachádzajúce sa mimo územia obce, ktoré
navštevujú deti s trvalým pobytom na území obce Hromoš – miestna časť Kozelec vo veku od
5 do 15 rokov.
§3
Výška a účel dotácie

1)

Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa navštevujúce

CVČ pôsobiace mimo obce je stanovená na 50 EUR.
2)

Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a

prevádzkových nákladov CVČ.
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3)

Dotáciu možno použiť do konca rozpočtového roka. Podlieha povinnému ročnému

zúčtovaniu s rozpočtom obce.
4)

V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je

prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného
kalendárneho roka.
5)

Ročná výška dotácie je vždy závislá od skutočnej výšky obcou prijatých podielových

daní zo štátneho rozpočtu SR. V prípade poskytnutia podielových daní obci v sume nižšej ako
100% priznanej výšky podielových daní v príslušnom kalendárnom roku, sa príjemcom
dotácie môže znížiť jej výška o túto sumu rovnakým percentuálnym podielom, ktorej konečná
úprava sa vykoná v mesiaci december príslušného kalendárneho roka.
6)

Výšku dotácie na jedno dieťa určí obec podľa toho, koľko CVČ jeden žiak navštevuje.
§4
Termín a spôsob poskytovania dotácie

Obec poskytne príjemcovi podľa § 2 dotáciu jednorázovo do konca mesiaca apríl.
Obec má povinnosť žiadať od neštátnych zriaďovateľov (alebo iných obcí) iba tie údaje, ktoré
nie sú uvedené vo výkaze ŠKol (MŠVVaŠ SR) 40-01 o počte detí k 15.9.; čiže v prípade
zriaďovateľov škôl a školských zariadení sú to len údaje o počtoch detí, ktoré sú v neštátnych
CVČ (alebo v obecných CVČ, ktoré sú zriadené na území iných obcí), ak písomne požiada
neštátny zriaďovateľ (alebo iná obec, ktorá je zriaďovateľom obecného CVČ) obec, v ktorej
má dieťa trvalý pobyt, o ročnú dotáciu na mzdy, odvodov na prevádzku v CVČ, musí obci
písomne predložiť zoznam detí, kde je uvedený dátum narodenia, adresa trvalého bydliska,
fotokópiu Rozhodnutia riaditeľa CVČ o prijatí dieťaťa do CVČ na príslušný školský rok a
fotokópiu zriaďovateľskej listiny, žiadosť musí byť písomná, opečiatkovaná a podpísaná
zriaďovateľom CVČ. Obec podpíše s každým žiadateľom dohodu (zmluvu) o poskytnutí
finančných prostriedkov a spôsobe ich kontroly, v ktorej bude dohodnutý aj postup, ako a v
akej výške sa vrátia financie obci, ak dieťa prestane byť žiakom CVČ.
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§5
Záverečné ustanovenie
1. Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Hromoš
2. Na týchto zásadách sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Hromoši dňa 27.02.2013
uznesením č. 29/1/2013, pod §1 - 5.
3. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť 15 dňom po ich schválení v obecnom zastupiteľstve.

........................................
starosta obce Kočiš Maroš
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Hromoš dňa :
Schválené VZN vyvesené na verejnej tabuli dňa :
Zvesené VZN dňa :
VZN nadobúda účinnosť od dňa :
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