Obecné zastupiteľstvo obce Uhorské vo veciach územnej samosprávy v zmysle §6 odst.1
zákona č. 386/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 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 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 vydáva

Všeobecné záväzné nariadenie
Obce Uhorské
č.4/2014
o určení výšky dotácie na prevádzku školského zariadenia na kalendárny
rok 2015

I. časť
Úvodne ustanovenia
§1
Predmet úpravy
Všeobecné záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy
na jedného žiaka centier volného 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 je podľa tohto nariadenia: Centrum volného času / CVČ/ pre deti , ktoré
navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Uhorské a podľa žiadosti CVČ o dotáciu
s písomným z dokladovaním aktuálneho zoznamu žiakov , ktorí navštevujú jednotlivé krúžky
v jednotlivých mesiacoch a rozhodnutia starostu obce.

II. časť
Poskytovanie finančných prostriedkov
§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 Eur / rok na žiaka podľa skutočnej návštevnosti len na
jeden záujmový krúžok. V prípade viacerých krúžkov a prípadný doplatok pre konkrétne
CVČ nad 30Eur si uhradí rodič žiaka , ak má záujem , aby jeho dieťa navštevovalo i prípadne
ďalšie záujmové krúžky.
2.Príjimateľ 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 dotácií v súlade so zákonom o účtovníctve. Prijímateľ dotácie
dôsledne vedie evidenciu dochádzky jednotlivých žiakov do záujmového krúžku a o
dochádzke písomne informuje obec Uhorské .

§4
Termín a spôsob poskytovanie dotácie
1. Obec poskytne príjemcovi podľa § 2 dotáciu zálohovo mesačne vo výške 90 % jednej
dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok do 25 dňa príslušného mesiaca.
K dorovnaniu doplatku , resp. vráteniu finančných prostriedkov na účet obce dôjde po
ukončení kalendárneho roka , vždy do 15. januára nasledujúceho roka.
2. Zriaďovateľ CVČ predloží údaje o počte detí najneskôr do 30.10. príslušného školského
roka ktorej žiada dotáciu . tieto údaje o počte aktualizuje riaditeľ CVČ k 15.1./15.4./15.6./.
3. Obec pri financovaní CVČ spracuje zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov
a spôsob ich kontroly, ako aj spôsob vrátenia finančných prostriedkov , keď dieťa prestane
byť žiakom CVČ.
4.
V prípade , že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roka, je
prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť na účet obce Uhorské do
31.12.príslušného kalendárneho roka

§5
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 predpisy.
Toto Všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva
Uhorské č. 246 zo dňa 13.2.2014 a novelizované uznesením č. 47/2015 a účinnosť
nadobúda od 01.01.2014.

Jozef SAKALA
starosta obce

