Všeobecne záväzné nariadenie obce Malachov
č. 112/2016
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa v centre
voľného času

Obecné zastupiteľstvo obce Malachov vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6
ods. 12 písm. c) 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 sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa
v centre voľného času, so sídlom na území obce, ktoré je zaradené do siete škôl a školských
zariadení na Ministerstve školstva SR.
§2
Podrobnosti financovania
1) Obec financuje náklady na mzdy a prevádzku na dieťa s trvalým pobytom na území
obce, v centre voľného času podľa počtu detí, podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roka.
2) Prijímateľ je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových
nákladov v centre voľného času a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť
a účelnosť jej použitia.
3) 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.

§3
Lehota na predloženie údajov
Na predkladanie údajov sa postupuje podľa § 7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
Centrum voľného času predloží najneskôr do 31.10. príslušného kalendárneho roka údaje
o počte detí s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roka.
§4
Výška dotácie
1) Výpočet a určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 1 dieťa v centre voľného
času, ktorého zriaďovateľom nie je obec je 78,50 €/rok.
2) Na použitie poskytnutej dotácie v centre voľného času sa vzťahuje zákon
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§5
Termín a spôsob poskytnutia dotácie
Obec poskytne dotáciu zo svojho účtu na účet centra voľného času najneskôr 28. deň v
mesiaci.
§6
Záverečné ustanovenia
1) Obecné zastupiteľstvo obce Malachov zrušuje všeobecne záväzné nariadenie obce č.
102/2015 z 29.1.2015.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie č.112/2016 schválilo obecné zastupiteľstvo obce
Malachov na svojom zasadnutí dňa 7.12.2016 uznesením č .XVII/8.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho zverejnení
na úradnej tabuli.

V Malachove 8.12.2016
...............................................
RNDr. Lucia Ferenc Gajdúšková
starostka obce
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