VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE
Pribylina

Obecné zastupiteľstvo obce Pribylina na základe § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. h) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §§ 7 ods. 2, 4 a 6 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov a § 6 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, vydáva toto:

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/ 2013
ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Pribylina č. 1/2008 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce.

Týmto dodatkom sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie /ďalej „ VZN“ / takto:
Za Článok IV. Podmienky poskytnutia dotácií, sa vkladá nový Článok IV a ktorý znie:

Článok IV a
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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Podľa tohto VZN bude obec poskytovať dotácie na záujmové vzdelávanie detí
s trvalým pobytom na území obce Pribylina, v centrách voľného času /CVČ/
nachádzajúcich sa na území inej obce.
2. Dotácia bude poskytnutá na základe písomnej žiadosti zriaďovateľa, na jeho účet a pri
splnení podmienok ustanovených v tomto VZN.
3. Po splnení podmienok
podľa tohto VZN sa z rozpočtu obce poskytnú dotácie
školským zariadeniam, ktorými sú centrá voľného času / CVČ/.
4. a) Obec poskytne dotácie vo výške uvedenej v žiadosti zriaďovateľa, najviac však do
výšky vypočítanej zo 40 % výnosu dane z príjmov v súlade so zákonom č. 564/2004
Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa počtu žiakov škôl
a školských zariadení zisteného podľa osobitného predpisu / zákon č. 597/2003 Z. z./
a prepočítaného príslušným koeficientom určeným v Prílohe č. 3 k nariadeniu Vlády

SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
v znení neskorších predpisov na príslušný rozpočtový rok.
b) V prípade, že zriaďovateľ CVČ je štátom uznaná cirkev alebo náboženská
spoločnosť alebo súkromná právnická alebo fyzická osoba, poskytne obec dotácie vo
výške 88 % zo sumy určenej podľa bodu 4. písm. a) tohto článku VZN.
c) Poskytnutie a použitie dotácie je účelovo určené len na mzdové a prevádzkové
náklady konkrétneho CVČ.
5. Osobitné podmienky pre poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí.
a) Zriaďovateľ v písomnej žiadosti okrem svojich identifikačných údajov uvedie aj
identifikačné údaje CVČ pre ktoré žiada dotáciu.
b) Za správnosť údajov, vrátane zúčtovania dotácie zodpovedá žiadateľ.
c) Písomnú žiadosť o poskytnutie dotácie, doručí žiadateľ na adresu obecný úrad
Pribylina
najneskôr do 30.októbra rozpočtového roka predchádzajúcemu
rozpočtový rok na ktorý žiada dotácie, vrátane všetkých príloh.
d) Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2013, predloží žiadateľ najneskôr do 15 dní
od účinnosti tohto VZN.
e) V prípade, že žiadosť nebude v stanovených termínoch doručená obci, dotácia na
príslušný rok nebude poskytnutá.
f) V prípade, že o poskytnutie dotácie na to isté dieťa požiadajú viacerí žiadatelia,
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 4 a) tohto článku VZN.
g) Žiadateľ ku svojej žiadosti o poskytovanie dotácie okrem všeobecných príloh
k žiadosti o poskytnutie dotácie, predloží:
 menný zoznam detí s dátumom narodenia a adresou trvalého pobytu,
 rozhodnutie riaditeľa CVČ o prijatí dieťaťa,
 súhlas zákonného zástupcu dieťaťa s návštevou CVČ,
 rozhodnutie MŠ SR o zaradení CVČ do siete škôl a školských zariadení
v SR.
h) Obec oznámi žiadateľom schválenú výšku dotácie na kalendárny rok do 31.januára
príslušného kalendárneho roka písomným oznámením a na www. stránke obce.
i) Obec poskytne žiadateľovi dotácie v nasledovných 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 poskytnutej dotácie na príslušný kalendárny rok za predpokladu, že

žiadateľ v termíne do 30. septembra príslušného roka, predloží obci
relevantný doklad ktorým preukáže, že dieťa, na ktoré žiadal dotácie
navštevuje CVČ aj v novom školskom roku.
j) Na rok 2013 poskytne obec 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 v termíne
do 30. septembra 2013 ktorým preukáže, že dieťa na ktoré žiadal dotácie
navštevuje CVČ aj v novom školskom roku.
Záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Pribylina bol zverejnený dňa 08.03
2013.
2. Obecné zastupiteľstvo obce Pribylina sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení dňa 25.03. 2013.
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Pribylina, ktorým sa určujú 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 a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňa
10.04. 2013.
Ing. Milan Kohút
starosta obce

