Všeobecne záväzné nariadenie obce Sučany
č. 4/2017
o financovaní centier voľného času zriadených na území obce Sučany,
ktorých zriaďovateľom nie je obec Sučany

Obec Sučany v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, § 6 ods. 12 písm. d) zákona c. 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 c. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona c. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce
Sučany o financovaní centier voľného času zriadených na území obce Sučany, ktorých
zriaďovateľom nie je obec Sučany (ďalej len „VZN“).
§ 1 Všeobecné ustanovenia
(1) Toto VZN určuje:
- Podrobnosti financovania školských zariadení – centier voľného času zriadených na území
obce Sučany (ďalej len „obec“) uvedených v § 6 ods. 12 písm. d) zákona c. 596/2003 Z. z o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, výskumu,
vedy a športu (ďalej MŠVVaŠ) SR zaradené do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR
(ďalej len „CVČ“) a ktoré navštevujú deti vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku
s trvalým pobytom na území obce.
- Lehotu na predloženie údajov.
- Výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku.
- Podrobnosti o výške príspevku a spôsobe poukázania dotácie na záujmové vzdelávanie
detí vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce.
- Deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky.
§ 2 Podrobnosti financovania
1) Obec poskytuje zriaďovateľovi CVČ na základe žiadosti zriaďovateľa CVČ z finančných
prostriedkov poukázaných podľa zákona 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 dotácie na mzdy a prevádzku CVČ za podmienky dodržania
hospodárnosti s ich nakladaním.
2) Dotácia na mzdy zahŕňa bežné výdavky definované Ministerstvom financií SR v
ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácii v kategórii:
610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania,
620 – poistné a príspevok do poisťovní;
3) Dotácia na prevádzku zahŕňa bežné výdavky definované Ministerstvom financií SR v
ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácii v kategórii:
630 – tovary a služby (špecifikované v položkách 631 až 637 ekonomickej klasifikácie),
640 – bežné transfery (na odstupné, odchodné, výdavky na nemocenské)

4) Hospodárnosťou je minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie
tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality v CVČ.
5) Podrobnosti o poskytnutí finančných prostriedkov budú uvedené v zmluve o poskytnutí
dotácie medzi obcou a zriaďovateľom CVČ.
Čl.3 Lehota na predloženie údajov
1) Podmienkou na pridelenie dotácie zriaďovateľovi CVČ je predloženie žiadosti
zriaďovateľa CVČ do 15. 11. kalendárneho roka predchádzajúceho roku, na ktorý sa dotácia
poskytuje.
2) Žiadosť podľa bodu 1 musí obsahovať údaje o počte detí vo veku od 5 rokov do
dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roku, ktorý je rozhodujúci pre pridelenie dotácie na mzdy a
prevádzku v nasledujúcom roku na základe zberu údajov v štatistickom výkaze MŠVVaŠ SR.
Čl. 4 Výška finančných prostriedkov (dotácie)
1) Obec pri určovaní výšky dotácie vychádza najmä z ustanovení v § 6 ods. 12 písm. h) a j)
zákona c. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a počtu detí navštevujúcich CVČ
k 15. septembru predošlého kalendárneho roka.
2) Obec oznámi zriaďovateľom CVČ výšku finančných prostriedkov na kalendárny rok
najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka.
3) Obec poskytuje dotáciu od 1. 1. 2018, pričom jej výška bude stanovená vo VZN č. 9/2009.
Čl. 5 Poskytnutie dotácie – deň v mesiaci
1) Dotácia bude poskytovaná prijímateľovi mesačne vo výške jednej dvanástiny z ročnej
výšky prijímateľa na účet zriaďovateľa CVČ.
2) Obec poskytne dotáciu zriaďovateľovi CVČ mesačne – najneskôr 25. deň v mesiaci.
Čl.6 Použitie a kontrola použitia dotácie
1) Prijímateľ dotácie je oprávnený použiť pridelené finančné prostriedky len na úhradu
mzdových a prevádzkových nákladov v CVČ. Použité finančné prostriedky – dotácia musia byť
vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne.
2) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa
tohto VZN vykonáva hlavný kontrolór obce.
Čl. 7 Záverečné ustanovenia
1.
2.

VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 19.6.2017 uznesením č. 80/2017.
VZN bolo vyvesené dňa 20. 6. 2017 a nadobúda účinnosť dňa 6. 7. 2017.

V Sučanoch, dňa 20.6.2017
Ing. Vladimír Plžik
starosta obce

