VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
OBCE Lietavská Svinná - Babkov
č. 3/2015
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa centra
voľného času pre rok 2015

Obecné zastupiteľstvo obce Lietavská Svinná - Babkov vo veciach územnej samosprávy
v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 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
sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku dotácie na rok 2015 na prevádzku
a mzdy, na dieťa vo veku od 5 do 15 rokov veku s trvalým pobytom v obci
Lietavská Svinná - Babkov, pre centra voľného času, ktoré sú zaradené do siete škôl
a školských zariadení na Ministerstve školstva SR.

§2
Výška a účel dotácie
1) Maximálna výška dotácie na mzdy a prevádzku pre rozpočtový rok 2015 na dieťa centra
voľného času sa týmto určuje na sumu 60,00 €.
2) Na použitie poskytnutej dotácie centra voľného času sa vzťahuje zákon č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3) Dotáciu možno poskytnúť dieťaťu len na jednú záujmovú činnosť a pre jedno centrum
voľného času.

§3
Termín a spôsob poskytnutia dotácie
1) Obec Lietavská Svinná - Babkov na základe tohto VZN poskytne dotáciu z finančných
prostriedkov poukázaných obci podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení, zriaďovateľom centier voľného času na základe ich písomnej žiadosti
na dieťa a kalendárny rok, za nasledovných podmienok:
a) žiadosť musí byť písomná, musí obsahovať zoznam detí, na ktoré žiada neštátny
zriaďovateľ dotáciu, adresu ich trvalého pobytu a dátum narodenia, k žiadosti sa
prikladá fotokópia Rozhodnutia riaditeľa CVČ o prijatí žiaka do CVČ,
b) finančné prostriedky pre dieťa, ktoré navštevuje viac centier voľného času budú
prednostne poskytované obcou Lietavská Svinná - Babkov pre CVČ zriadené
spádovou školou,
c) obec poskytne dotáciu zo svojho účtu centru voľného času jeden krát za štvrťrok a
to najneskôr posledný deň príslušného štvrťroku.
d) dotácia sa poskytne na základe zmluvy s uvedením postupu poskytovania dotácie a jej
zúčtovania,
e) Obecné zastupiteľstvo si vyhradzuje právo žiadosť o dotáciu prejednať na zasadnutí
OZ.

§4
Kontrola použitia dotácie
1) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými
podľa tohto VZN vykonáva Obec Lietavská Svinná - Babkov orgánmi obce a ostatné
oprávnené orgány štátu.
2) Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku je povinný predložiť všetky doklady
preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie pridelených
finančných prostriedkov a zabezpečenie
plnenia záväzných ukazovateľov
stanovených zriaďovateľom

.
§5
Záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 schválilo obecné zastupiteľstvo obce
Lietavská Svinná - Babkov na svojom zasadnutí dňa 28.4.2015 uznesením č. 22/2015
2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 13. 5. 2015

Vyvesené dňa: 13. 4. 2015
Vyvesené dňa : 29. 4. 2015

Zvesené dňa 28. 4. 2015 – bez pripomienok
Zvesené dňa 14. 5. 2015

Ing.Igor Veselovský, v. r.
starosta obce

