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Obecné zastupiteľstvo obce Dravce na základe ust. § 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 právnych predpisov a v súlade s ust. §6 ods.1 a s ust.
§ 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
právnych predpisov vydáva pre územie obce Dravce toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DRAVCE
č. 3/2019
o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl, školských
zariadení a centier voľného času z rozpočtu obce Dravce.
(ďalej len „nariadenie“)
§1
Všeobecné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
− podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských
škôl (ďalej len „školy“) a školských zariadení na území obce Dravce,
−

podrobnosti poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom v obci Dravce.

Článok I.
Podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských
škôl a školských zariadení na území obce Dravce
§2
Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
1.

Obec Dravce (ďalej aj „Obec“) rozpísala finančné prostriedky poukázané podľa zákona
č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre školy a školské
zariadenia, ktorých zriaďovateľom je Obec Dravce pre rok 2020 takto:
a) na dieťa Materskej školy, s. č. 73, Dravce

2086,00 eur

b) na dieťa / žiaka školského zariadenia:
Školský klub detí pri Základnej škole v Dravciach

542,00 eur

Školská jedáleň pri Materskej škole v Dravciach

313,00 eur
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2.

Pri určení výšky finančných prostriedkov Obec zohľadní podľa druhu školy alebo
školského zariadenia:
−

formu organizácie výchovy a vzdelávania,

−

počet hodín vzdelávania poskytovaných deťom školských zariadení,

−

počet detí, žiakov alebo poslucháčov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami v škole alebo v školskom zariadení,

−

počet detí mladších ako tri roky v materskej škole,

−

3.

zaradenie zamestnancov školy alebo školského zariadenia do platových tried,
pracovných tried a skutočnosť, či zamestnanec poberá kreditový príplatok resp.
príplatok za profesijný rozvoj a jeho výšku.

Obec určuje povinnosť predložiť údaje potrebné pre zohľadnenie financovania
každoročne v termíne do 30. októbra.

§3
Spoločné ustanovenia pre financovanie škôl a školských zariadení na území obce
Dravce
1.

Obec určuje, že finančné prostriedky na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia
na území obce Dravce bude poskytovať mesačne vždy najneskôr do 30. dňa príslušného
mesiaca.

2.

Obec, v súlade s § 6 ods.12 písm. i) zák. č. 596/2003 Z. z., vykonáva kontrolu údajov
poskytnutých zriaďovateľmi cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení podľa
tohto nariadenia ako aj kontrolu údajov poskytnutých školami a školskými zariadeniami
vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, podľa ktorých postupuje Obec pri financovaní škôl
a školských zariadení.
Článok II.
Podrobnosti poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí vo
veku od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom v obci Dravce.
§4
Výška finančných prostriedkov

1.

Obec, v súlade s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z
príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov, rozpísala finančné
prostriedky poukázané podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu
dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov takto :
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a) na každé dieťa navštevujúce centrum voľného času, ktoré je zaradené do siete škôl
a školských zariadení a ktoré je zriadené mimo územia obce Dravce poskytne
mesačne
4,00 eur
§5
Podrobnosti financovania
1.

Obec poskytne finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí len na základe
písomnej žiadosti daného centra voľného času a v prípade, že centrum nemá právnu
subjektivitu alebo ak ide o centrum voľného času zriadené na území obce, tak na základe
žiadosti jeho zriaďovateľa.

2.

Písomná žiadosť sa predkladá na nasledujúci kalendárny rok každoročne do 30. októbra.
K povinným náležitostiam žiadosti patrí zoznam detí / žiakov na ktoré žiadateľ požaduje
finančné prostriedky od Obce s uvedením priezviska a mena v abecednom poradí,
dátumu narodenia, trvalého pobytu, číslo rozhodnutia alebo rozhodnutie o prijatí dieťaťa /
žiaka do centra voľného času, názov záujmového útvaru s pravidelnou činnosťou v
zmysle Prílohy č. 1 tohto nariadenia.

3.

Podmienkou na poskytovanie finančných prostriedkov je, že centrum voľného času
uzavrie s obcou Dravce zmluvu o poskytovaní finančných prostriedkov na financovanie
daného centra voľného času, v ktorej bude zakotvené právo obce Dravce kontrolovať
údaje poskytnuté centrom voľného času a tiež právo obce vykonávať finančnú kontrolu
na úseku hospodárenia s pridelenými finančnými prostriedkami a kontrolovať efektívnosť
a účelnosť ich využitia.

4.

Žiadateľ je povinný použiť poskytnuté finančné prostriedky len na mzdy a prevádzku
centra voľného času.

5.

Príspevok na každé dieťa sa poskytuje iba jednému CVČ, v závislosti od toho, ktoré CVČ
požiadalo o finančné prostriedky skôr.

6.

Na zmeny v počte detí / žiakov v priebehu kalendárneho roka sa neprihliada.

7.

Počas školských prázdnin (júl - august) obec Dravce príspevok pre CVČ mimo územia
obce neposkytuje.

8.

Obec určuje, že finančné prostriedky na mzdy a prevádzku pre CVČ na území obce bude
poskytovať mesačne vždy najneskôr do 30. dňa príslušného mesiaca, ak v zmluve nie je
uvedené inak.

9.

Podrobnosti a podmienky poskytnutia príspevku pre CVČ určí starosta obce v zmluve
a to v súlade s týmto nariadením.
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Článok III.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.

Obec Dravce vykonáva kontrolu údajov poskytnutých žiadateľom podľa tohto nariadenia
ako aj finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s pridelenými finančnými prostriedkami
z hľadiska efektívnosti a účelnosti ich využitia.

2.

Dňom účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje:
−

všeobecne záväzné nariadenie obce Dravce č. 3/2015 o financovaní základných
umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení z
rozpočtu obce Dravce a

−

všeobecne záväzné nariadenie obce Dravce č. 3/2016 ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie 1/2014 o financovaní základných umeleckých škôl,
jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení z rozpočtu obce Dravce,

−

všeobecne záväzné nariadenie obce Dravce č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
3/2015 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských
škôl a školských zariadení z rozpočtu obce Dravce.

3.

Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Dravce
nariadením.

4.

Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Dravce dňa 12.12.2019.

5.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01. januára 2020.

V Dravciach, dňa 12.12.2019

...................................................................
Peter Faltin, starosta obce
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Príloha 1 k VZN .....
Zoznam detí / žiakov prijatých do centra voľného času k 15.9.20.. (VZOR)

Názov / zriaďovateľ:

.........................................................................................................................................................................

Adresa školského zariadenia:

.........................................................................................................................................................................

Priezvisko

Meno

Dátum
narodenia

Adresa trvalého pobytu

Číslo rozhodnutia

Pre CVČ názov
záujmového útvaru

