VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BUDIŠ
č.9/2015
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku v centre voľného
času.
Obecné zastupiteľstvo obce Budiš vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 odst. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 a ods.
12písm. 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, vydáva
toto VZN.
§1
Úvodné ustanovenia
Obec Budiš nie je zriaďovateľom centra voľného času / ďalej len CVČ / a na jej území nie je
zriadené ani neštátne centrum voľného času.
§2
Predmet úpravy
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje:
a/ výšku finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na dieťa v CVČ,
b/ lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie a spôsob poskytnutia dotácie,
c/ osobitosti poskytnutia prostriedkov na záujmové vzdelávanie,
d/ termín, do ktorého poskytovateľ poskytne zriaďovateľovi finančné prostriedky.
§3
Výška a účel dotácie
1. Výšku dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy CVČ zriadené na území
iných obcí, ktoré navštevujú deti od 5 – 15 rokov s trvalým pobytom na území obce určujú
poslanci OZ.
2. Prijímateľ dotácie je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu mzdových, odvodových a
prevádzkových nákladov školských zariadení so sídlom na území inej obce a pri jej použití
musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia.
§4
Lehoty na predloženie údajov a spôsob poskytnutia dotácie
1. Ak riaditeľ CVČ predloží žiadosť o ročnú dotáciu na mzdy, odvody a prevádzku v CVČ,
musí obci písomne predložiť:
a/ zoznam detí, kde je uvedený dátum narodenia, adresa trvalého pobytu bydliska,
b/ fotokópiu rozhodnutia riaditeľa CVČ o prijatí dieťaťa do CVČ na príslušný rok,
c/ fotokópiu zriaďovateľskej listiny opečiatkovanú a podpísanú zriaďovateľom,
d/ rozhodnutie MŠ SR o zaradení CVČ do siete škôl a školských zariadení,
e/ čestné vyhlásenie, v ktorom zákonný zástupca dieťaťa potvrdí, že dieťa uvedené CVČ
navštevuje, zákonný zástupca vo vyhlásení uvedie výšku percentuálneho podielu z finančných

prostriedkov určených týmto VZN na dieťa, ktoré žiada prideliť konkrétnemu CVČ ak ich
dieťa navštevuje viac.
2. Údaje uvedené v odseku 1 a žiadosti sa na nasledujúci kalendárny rok predkladajú v
termíne do 31. októbra príslušného školského roka. Tieto údaje riaditeľ aktualizuje k 15.01./
15.04./ 15.06./
3. Obec pri financovaní CVČ mimo územia svojej obce spracuje dohodu- zmluvu o
poskytnutí finančných prostriedkov, kde uvedie výšku poskytnutých prostriedkov, termín
poskytnutia, účel a použitie, spôsobe 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 roku, je
prijímateľ povinný nevyčerpanú časť vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného roku.
§5
Termín a poskytnutie prostriedkov
Poslanci OZ rozhodujú o pridelení resp. nepridelení finančných prostriedkov a taktiež o výške
pridelených prostriedkov na jedno dieťa. Obec poskytne finančné prostriedky prijímateľovi do
konca mája príslušného kalendárneho roka.
§6
Prechodné ustanovenia
Ustanovenia tohto VZN sa v roku 2016 po prvý krát použijú pre dotácie na prevádzku a mzdy
v CVČ od 01.januára 2016.
§7
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené OZ v Budiši dňa 11.12.2015 uznesením
č.: 62/2015.
2. Účinnosť od 01.01.2016.
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