Návrh VZN vyvesený: 31.1.2013
Návrh VZN zvesený: 14.2.2013
Obec Sulín, na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy, podľa článku 71 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 6 odsek 12 písmeno c) Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č.
325/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
vydáva
Všeobecne záväzného nariadenie č. 1 /2013
o financovaní CVČ a štátnych školských zariadení
zaradených do siete škôl a školských zariadení SR,

Čl. 1
Predmet
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určiť :
a) podrobnosti financovania,
b) lehotu na predloženie údajov,
c) výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku,
d) termín poskytnutia finančných prostriedkov,
Čl. 2
Financovanie neštátneho CVČ a CVČ ktoré sú zriadené na území iných obcí
1. Do neštátneho CVČ môže byť žiak prijatý len v súlade s § 6 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.
2. Obec financuje náklady na deti v neštátnom CVČ podľa počtu žiakov prijatých do neštátneho
CVČ podľa stavu k 15.septembru začínajúceho školského roka od päť do dovŕšenia 15 rokov
veku.
3. Obec poskytne finančné prostriedky neštátnemu zriaďovateľovi na základe predloženej
žiadosti, ktorá musí obsahovať zoznam žiakov s trvalým pobytom v obci s fotokópiou
rozhodnutia o prijatí a fotokópiou zriaďovacej listiny. Lehota na predloženie údajov je do
28.2.2013. Ak žiak navštevuje viac CVČ, rodič rozhodne, do ktorého CVČ obec prispeje
finančnými prostriedkami.
4. Výška finančných prostriedkov určených pre CVČ:
Výška finančných prostriedkov je 28,- €/žiak/školský rok
5. Obec Sulín bude poskytovať finančné prostriedky v dvoch splátkach:
Do 31.3.2013 za obdobie od 1.1.2013 do 30.6.2013
Do 30.9.2013 za obdobie od 1.9.2013 do 31.12.2013
Finančné prostriedky sa budú prispievať iba počas školského roka t.j. 10 mesiacov.
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Čl. 3
Použitie a vyúčtovanie dotácie
1) Z poskytnutej dotácie prijímateľ môže hradiť len náklady spojené s prevádzkou /t.j. bežné
výdavky – mzdy a prevádzku/ neštátnych CVČ.
2) Prijímateľ dotácie je povinný vytvoriť podmienky pre kontrolu čerpania finančných
prostriedkov poskytnutých obcou Sulín.
3) Prijímateľ dotácie má povinnosť:
a) zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia poskytnutej dotácie a to
v súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 2 písm. i) až k) zákona č.
502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
v súlade s podmienkami uvedenými v tomto VZN,
b) zabezpečiť vedenie účtovnej evidencie o poskytnutej dotácii v súlade so zákonom č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
4) Vyúčtovanie je základnou podmienkou pre prípadné poskytnutie dotácie v nasledujúcom
rozpočtovom roku.
5) Prijímateľ dotácie je povinný vykonať vyúčtovanie dotácie a predložiť ho
poskytovateľovi /obec Sulín/ v týchto lehotách:
Do 10.7. za obdobie od 1.1 do 30.6. príslušného kalendárneho roka
Do 10.1. za obdobie od 1.7. – 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka
a to v členení:
mzdové náklady s počtom učiteľov,
prenájom priestorov – s doložením zmluvy o prenájme,
materiálové náklady – s doložením kópie dokladov o úhrade,
prevádzkové náklady – s doložením kópie dokladov o úhrade.
6) Nevyčerpanú dotáciu alebo jej časť do 31.12. príslušného roka je prijímateľ povinný do 10.
januára nasledujúceho roku vrátiť poskytovateľovi a zároveň poslať o úhrade avízo Obecnému úradu
v Sulíne.
7) V prípade, že prijímateľ dotácie nepredloží do termínu finančné vyúčtovanie dotácie, je
povinný dotáciu v plnom rozsahu vrátiť na účet obce Sulín č. ú . 14925602/0200 vedený vo VÚB
Stará Ľubovňa, z ktorého bola poskytnutá, najneskôr do 30 kalendárnych dní od uplynutia termínu
stanoveného na vyúčtovanie dotácie. Zároveň je povinný zaslať avízo o vrátených nevyčerpaných
finančných prostriedkoch na Obecný úrad v Sulíne.

Čl. 4
Záverečné ustanovenia
Výšku ročnej dotácie môže obec upravovať v priebehu kalendárneho roka v závislosti od objemu
finančných prostriedkov poukázaných obci z výnosu dane z príjmov fyzických osôb.
Tento návrh VZN bol schválený uznesením OZ č. 12/2012 dňa 14.2.2013
Všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť 1.3.2013
Anna Hiľáková, starosta obce
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