OBEC SOĽ

V Š E O B E C NÉ ZÁ V Ä ZN É N A RI A D E NI E
č. 28/2017
o u r č e n í v ý š ky d o t á c i e n a f i n a n c o v a n i e z á u j mo v é h o
v z d e l á v a n i a v CV Č p ô s o b i a c i c h mi mo ú z e mi a o b c e S o ľ

Dátum začatia pripomienkového konania : 06.02.2017
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 21.02.2017
Schválené: Obecným zastupiteľstvom v Soli dňa: 24.02.2017, uznesením č. 204/2017
Platnosť:

28.02.2017, dňom vyvesenia na úradnej tabuli obce Soľ

Účinnosť:

15.03.2017, 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Soľ

Obecné zastupiteľstvo obce Soľ v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 6 ods. 12, písm. c, a 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 a ustanovením § 7 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
sa na svojom zasadnutí konanom dňa 24.02.2017 uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení (VZN):
VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 28/2017
o určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelávania v CVČ pôsobiacich
mimo územia obce Soľ
Článok I
Predmet všeobecného záväzného nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ určuje spôsob a použitie dotácie na
financovanie záujmového vzdelávania detí v centrách voľného času /CVČ/ so sídlom mimo
obce Soľ, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl
a školských zariadení Ministerstva školstva SR.
Článok II
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto VZN sú CVČ nachádzajúce sa mimo územia obce, ktoré
navštevujú deti s trvalým pobytom na území obce Soľ vo veku od 5 do 15 rokov.
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3.
4.

Článok III
Výška a účel dotácie
Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na 1 dieťa
navštevujúce CVČ pôsobiaceho mimo obce je stanovená na 15 EUR.
Prijímateľ dotácie podľa Čl. II je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných
a prevádzkových nákladov CVČ žiakov s trvalým pobytom na území obce a pri jej
použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia.
Dotáciu možno použiť do konca rozpočtového roka. Podlieha povinnému ročnému
zúčtovaniu s rozpočtom obce.
V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roka, je
prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12.
príslušného kalendárneho roka.

Článok IV
Povinnosti prijímateľa dotácie
Príjemca dotácie je povinný obci predložiť pred uzatvorením zmluvného vzťahu
- aktuálny zoznam detí a mládeže, ktoré navštevujú centrum voľného času s uvedením
mena a priezviska, dátumu narodenia a adresy trvalého pobytu dieťaťa
- kópiu rozhodnutia o prijatí dieťaťa do CVČ na príslušný školský rok
- kópiu zriaďovateľskej listiny CVČ, ktorým dokladuje zaradenie do siete škôl
a školských zariadení.
Článok IV
Termín a spôsob poskytovania dotácie
Obec poskytne príjemcovi podľa Čl. II dotáciu v dvoch splátkach na základe zmluvy
o poskytnutí finančných prostriedkov /dotácie/ na činnosť na CVČ (príloha 1) a to prvá
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splátka do 30.6. príslušného roka a druhá splátka do 31.12. príslušného roka podľa
aktuálneho počtu detí navštevujúcich CVČ.
Článok V
Záverečné ustanovenia
1. Návrh VZN bol podľa § 6, ods. 3, zákona č. 369/1990 Z.z. zverejnený na úradnej tabuli
obce a na internetovej stránke obce od 06.02.2017 do 23.02.2017, t.j. na dobu najmenej
15 dní.
2. VZN číslo 28/2017 o určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelávania
v CVČ pôsobiacich mimo územia obce Soľ schválilo Obecné zastupiteľstvo v Soli, dňa
24.02.2017, uznesením číslo 204/2017.
3. VZN číslo 28/2017 nadobúda účinnosť dňa 15.03.2017.
Vyvesené na úradnej tabuli v Soli dňa 28.02.2017.

Ing. Jozef Berta
starosta obce
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Príloha č. 1 VZN č. 28/2017
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA ZÁUJMOVÉ
VZDELÁVANIE DETÍ A MLÁDEŽE
uzatvorená v zmysle ust. § 6 ods. 12 písm. d) zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Čl. 1
ZMLUVNÉ STRANY
POSKYTOVATEĽ: Obec Soľ
IČO: 00332861
Zastúpená: Ing. Jozef Berta, starosta obce
Bankové spojenie: VÚB Vranov nad Topľou
č. účtu: 22425632/0200
(ďalej len „Poskytovateľ“)
PRIJÍMATEĽ:
IČO:
Zastúpené:
Bankové spojenie:
č. účtu:
(ďalej len „Prijímateľ“)
Čl. 2
PREAMBULA
Poskytovateľ pri plnení svojej základnej úlohy a to starostlivosti o všestranný
rozvoj obce a o potreby jej obyvateľov, rešpektujúc prioritu obce, ktorou je starostlivosť o
potreby detí a mládeže uzatvára s prijímateľom v zmysle ust. § 6 ods. 12 písm. d) zák. č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ust. § 7a zák. č. 597/2003 Z.z. o
financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov Zmluvu o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a
mládeže
tohoto

z n e n i a:

Čl. 3
PREDMET ZMLUVY
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi finančné prostriedky na záujmové
vzdelávanie detí a mládeže s trvalým pobytom na území poskytovateľa vo veku od 5 do 15
rokov za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a prijímateľ sa zaväzuje použiť poskytnuté
finančné prostriedky na účel dohodnutý v tejto zmluve.

4

Čl. 4
DOBA TRVANIA ZMLUVY
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 01. 01. 20XX do 31. 12. 20XX
2. Zmluva zaniká uplynutím času, dohodou zmluvných strán alebo zánikom
prijímateľa.
Čl. 5
ÚČEL ZMLUVY
1. Táto zmluva sa uzatvára za účelom podpory a rozvoja záujmového vzdelávania detí
a mládeže s trvalým pobytom na území poskytovateľa vo veku od 5 do 15 rokov (ďalej len
„žiak“).
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto zmluvy
použije výlučne na úhradu mzdy a odvodov na zdravotné a sociálne poistenie zamestnancov
prijímateľa a na úhradu prevádzkových nákladov prijímateľa vynaložených v súvislosti s
výkonom záujmového vzdelávania žiakov.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že prijaté finančné prostriedky od poskytovateľa použije
efektívne a hospodárne a o príjmoch a výdavkoch bude viesť účtovné záznamy v rozsahu a
spôsobom ustanoveným osobitným právnym predpisom.
Čl. 6
VÝŠKA POSKYTNUTÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV A PLATOBNÉ
PODMIENKY
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi finančné prostriedky na 1 žiaka
vo výške XX EUR / kalendárny rok 20XX.
2. Výška poskytovateľom poskytnutých finančných prostriedkov je určená súčinom
výšky finančných prostriedkov poskytnutých poskytovateľom na 1 žiaka a kalendárny rok
20XX a zmluvnými stranami odsúhlaseným počtom žiakov prijatých prijímateľom na
záujmové vzdelávanie na rok 20XX.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje vyplácať prijímateľovi finančné prostriedky vo výške
dohodnutej v bode 2 tohto článku vo výške _________€ takto:
/napr. CVČ – rozpočtová organizácia
CVČ – pri ZŠ

_____€
_____€

atď./

vo výške: 1/2 splátky do 30. júna 20XX a zvyšok do 31. 12. 20XX na účet prijímateľa.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že výšku poskytovateľom poskytnutých finančných prostriedkov
podľa tohto článku prehodnotia ku dňu 30. september 20XX, vzhľadom na zmenu počtu žiakov
prijatých prijímateľom na záujmové vzdelávanie v novom školskom roku 20XX/20XX.
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Čl. 7
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1. Zmluvné strany sa dohodli, že prílohou žiadosti prijímateľa o poskytnutie
finančných príspevkov podľa bodu 1 tohto článku bude:
a) fotokópia prihlášky žiaka o prijatie na záujmové vzdelávanie podpísaná zákonným
zástupcom žiaka,
b) fotokópia rozhodnutia prijímateľa o prijatí žiaka na záujmové vzdelávanie,
c/ fotokópia zriaďovacej listiny CVČ.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ poskytne prijímateľovi finančné
prostriedky vo výške podľa čl. 6 tejto zmluvy na jedného žiaka a na jeden záujmový útvar.
3. Zmena záujmového útvaru v rámci prijímateľa v priebehu školského roka nemá
vplyv na výšku poskytnutých finančných prostriedkov podľa tejto zmluvy. Prijímateľ sa
zaväzuje, že o tejto zmene bude písomne informovať poskytovateľa, najneskôr do 15 dní odo
dňa zmeny.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že prijímateľ môže prijať žiaka aj v priebehu školského
roka na záujmové vzdelávanie iba so súhlasom starostu obce, ak mu to dovoľujú personálne,
priestorové a ekonomické podmienky. V tomto prípade je prijímateľ povinný dodatočne,
najneskôr do 5 dní odo dňa prijatia žiaka na záujmové vzdelávanie, písomne požiadať
poskytovateľa o finančné prostriedky na novoprijatého žiaka vo výške zodpovedajúcej počtu
kalendárnych mesiacov poskytovaného záujmového vzdelávania do konca školského roka,
príp. do konca kalendárneho roka 20XX.
5. Ak žiak v priebehu školského roka skončí činnosť v záujmovom vzdelávaní
prijímateľa, znížia sa finančné prostriedky poskytnuté poskytovateľom o pomernú časť
zodpovedajúcu počtu mesiacov kalendárneho roka po skončení činnosti žiaka. Prijímateľ sa
zaväzuje oznámiť poskytovateľovi skončenie činnosti žiaka v záujmovom vzdelávaní najneskôr
do 5 dní odo dňa skončenia činnosti žiaka.
6. Prijímateľ je povinný predložiť poskytovateľovi najneskôr do 30 dní po zániku tejto
zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých poskytovateľom podľa tejto zmluvy.
Vyúčtovanie bude obsahovať čerpanie rozpočtu – prijatých prostriedkov od poskytovateľa.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že prijímateľ je povinný najneskôr do 30 dní po zániku
zmluvy, vrátiť na účet poskytovateľa všetky finančné prostriedky, ktoré neboli použité
prijímateľom na záujmové vzdelávanie žiakov podľa tejto zmluvy.
8. Prijímateľ je povinný umožniť poskytovateľovi kontrolu údajov poskytnutých
poskytovateľovi na financovanie záujmového vzdelávania žiakov a za tým účelom je povinný
na požiadanie poskytovateľa predložiť poskytovateľovi listiny a informácie obsahujúce
údaje o použití finančných prostriedkov poskytovateľa na záujmové vzdelávanie žiakov.
Čl. 8
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomných, vzájomne
odsúhlasených dodatkov k zmluve.
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2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží jedno vyhotovenie.
3. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, tejto porozumeli a na znak súhlasu s jej
obsahom ju vlastnoručne podpísali.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
5.Táto zmluva je v zmysle § 5 zákona 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode
informácií) povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje na internetovej stránke obce.
6. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Soli, dňa …....................................

................................................................
poskytovateľ

V .............................., dňa …................

..............................................................
prijímateľ
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Príloha č. 1
Zoznam žiakov podľa jednotlivých CVČ, na ktorých sa budú poskytovať finančné
prostriedky na záujmové vzdelávanie v kalendárnom roku 20XX:
napr.
CVČ pri ZŠ (názov školy):
P.č. Priezvisko a meno

Adresa

Dátum narodenia:

Záujm. oddelenie:
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