Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Koňuš
č. 2 /2013
o financovaní centier voľného času a aktivít usporiadaných
Obcou Koňuš
Obec Koňuš na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa
§ 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov a § 7 ods. 2 a ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. Z. zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pre centrum voľného času iných zriaďovateľov)
vydáva
všeobecne záväzné nariadenie
§1
Úvodné ustanovenia
Obec nie je zriaďovateľom centra voľného času a na jej území nie je zriadené ani neštátne centrum voľného
času.
§2
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje:
a) výšku finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na prevádzku a osobné náklady ( mzdy
a fondy) na dieťa v centre voľného času a podporu vlastných aktivít usporiadaných pre deti od 5
do 15 rokov Obcou Koňuš v oblasti športu, kultúry, poţiarnej ochrany na príslušný kalendárny rok
b) lehotu na predloţenie údajov potrebných na financovanie a podmienky poskytovania,
c) osobitosti poskytnutia prostriedkov na záujmové vzdelávanie
d) deň v mesiaci, do ktorého poskytne zriaďovateľ finančné prostriedky.
§3
Výška finančných prostriedkov a účel ich poskytnutia
Výška finančných prostriedkov, ktorú obec pouţije na financovanie CVČ a na podporu vlastných aktivít
usporiadaných pre deti od 5 do 15 rokov Obcou Koňuš v oblasti športu, kultúry, poţiarnej ochrany
na príslušný kalendárny rok, je uvedená v prílohe č.1 Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2013. Obec
uvedené financuje priamo zo svojho rozpočtu.

§4
Lehoty na predloženie údajov a podmienky poskytovania
Pre účely určenia výšky dotácie predloţí obci
iná obec alebo iný neštátny zriaďovateľ, ktorý je zriaďovateľom centra voľného času a poţiada obec Koňuš o
finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí od 5 do 15 rokov v centre voľného času pre deti
s trvalým pobytom v obci Koňuš, formou písomnej ţiadosti, ku ktorej doloţí
a) zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov,
b) zoznam detí navštevujúcich centrum voľného času s dátumom narodenia a adresou,
Uvedené údaje sa predkladajú na kalendárny rok.
§5
Osobitosti poskytnutia prostriedkov na záujmové vzdelávanie
1. Obec poskytne na základe ţiadosti finančné prostriedky na to isté dieťa prijaté najviac v jednom centre
voľného času zriadenom na území okresu Sobrance pri splnení podmienok uvedených v § 4.
2. Podmienky poskytnutia finančných prostriedkov dohodne obec v zmluve so zriaďovateľom centra
voľného času. Obsahom zmluvy bude výška poskytnutých prostriedkov, termín poskytnutia, účel
a pouţitie, podmienky vrátenia prostriedkov a systém kontroly.
§6
Termín na poskytnutie prostriedkov
Obec poskytne finančné prostriedky prijímateľovi vo výške určenej na jedno dieťa vynásobenej počtom detí
určených podľa § 4 najneskôr do 30.12. príslušného kalendárneho roka.
§7
Záverečné ustanovenia
1) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje kaţdoročne a aktualizuje prílohu č. 1 VZN Obecné
zastupiteľstvo obce Koňuš.
2) Kontrolu dodrţiavania tohto VZN je poverená finančná komisia a hlavný kontrolór obce.
3) Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2013 nadobúda účinnosť 01.10.2013.
Návrh VZN č. 2/2013 bol dňa 01.09.2013 vyvesený na informačnej tabuli.
Návrh VZN č. 2/2013 bol dňa 21.09.2013 zvesený z informačnej tabule.
VZN č. 2/2013 schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 21.09.2013, č. uznesenia 10/2013.

Mgr. Jozef Hrinkanič v.r.
starostka obce

Príloha č. 1 k VZN č. 02/2013
Výška finančných prostriedkov na rok 2013 ( platná od 1.1.2013) na prevádzku a osobné náklady na dieťa
v centre voľného času iného zriaďovateľa
Škola, školské zariadenie
CVČ

Ukazovateľ

Výška finančných
prostriedkov

Počet k podaniu
ţiadosti

20,00 €/ dieťa, ţiak/ rok

20 €

1

Škola, školské zariadenie

Ukazovateľ
20,00 €/ dieťa, ţiak/ rok

Výška finančných
prostriedkov
440 €

CVČ
Aktivity detí v oblasti
športu, kultúry, poţiarnej
ochrany uskutočňované
prostredníctvom Obce
Rakša

22

45,00 €/rok

993 €

22

Obec

Počet
ţiakov
CVČ 2012

Počet
ţiadosti

Výnos
DPFO
2012

512 559
Rakša

0

0

0

CVČ – centrá voľného času
PPŢ – prepočítaný počet ţiakov

počet
obyvateľov
vo veku
5-14 rokov
22

PPŢ vo
veku 5-14
rokov
CVČ 2013
24,2

Počet k 15.9.2012

Výnos
DPFO
prognóza
za 2013
1433

Rozdiel
2013 -2012

1433

