OBEC LAŠKOVCE, LAŠKOVCE 36, 072 01 POZDIŠOVCE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LAŠKOVCE
Číslo: 2/2015

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy, žiaka školského zariadenia a žiaka CVČ na rok 2015

....................................................
Ladislav Janko
Starosta obce

Návrh bol vyvesený na obecnej tabuli dňa 19.5.2015
Toto VZN schválilo obecné zastupiteľstvo obce Laškovce 12.6.2015
Toto VZN bolo vyvesené na obecnú tabuľu dňa 15.6.2015
Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 30.6.2015

Obecné zastupiteľstvo obce Laškovce vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. l
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, § 19 zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, VYDÁVA Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku na žiaka na kalendárny rok 2015 pre CVČ, zriadených pre žiakov s trvalým
pobytom v obci Laškovce

L ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§1 Predmet úpravy

1) Obec Laškovce (ďalej len „obec") určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a
mzdy v CVČ na žiakov s trvalým pobytom v Obci Laškovce, ktoré navštevujú CVČ zriadené
v iných obciach na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR a sú zaradené do siete škôl a
školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
2) Obec sa zaväzuje financovať náklady na dieťa vo veku od 5 - 15 rokov s trvalým pobytom
na území obce v centrách voľného času zriadených na území iných obcí.

§2 Príjemca dotácie

1) Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je školské zariadenie : Centrum voľného času (
CVČ )
2) Školské zariadenia tvoria zariadenia vymedzené ustanovením § 112 a následnými
ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z..

II. ČASŤ
POSKYTOVANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ŠKOLSKÝM ZARIADENIAM –CVČ

§5 Výška a účel dotácie

1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy CVČ zriadených na území
iných obci, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom na území obce Laškovce je každoročne
aktualizovaná v prílohe č. l všeobecného záväzného nariadenia.
2) Prijímatel' dotácie je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu mzdových, odvodových a
prevádzkových nákladov školských zariadení so sídlom na území inej obce a pri jej použití
musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia.

§4 Termín a spôsob poskytovania dotácie

1) Obec poskytne finančné prostriedky na osobitne na I. a II. polrok daného školského roku .
2) Obec pri financovaní CVČ mimo územia svojej obce, spracuje dohodu - zmluvu o poskytnutí
finančných prostriedkov a spôsobe ich kontroly, ako aj spôsob vrátenia fin. prostriedkov, keď dieťa
prestane byť žiakom CVČ (k vyúčtovaniu predložiť čestné vyhlásenie rodiča, že navštevovalo CVČ).
V zmluve sa určí počet detí navštevujúcich CVČ.
4) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 15.12. príslušného kalendárneho roku, je prijímate!'
povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho roku.
§7 Záverečné ustanovenia 1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným v
Laškovciach uznesením číslo ....../2015, zo dňa 12.6.2015. zastupiteľstvom

Ladislav Janko
starosta obce

Príloha č.l

Dotácia na mzdy a prevádzku v centre voľného času zriadeného v inej obci na kalendárny rok 2015 je
50,00 € na jedného žiaka.

