Dodatok č. 1 k VZN č. 2 / 2010
o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Liptovský Peter
Doplňuje sa nový článok 4a, ktorý sa dopĺňa za čl. 4 a znie:
Článok 4 a
OSOBITNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ NA ZÁUJMOVÉ
VZDELÁVANIE DETÍ PODĽA § 6 ods. 12. písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z.
O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE a ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE
1. V zmysle tohto VZN bude obec poskytovať dotácie na záujmové vzdelávanie detí
s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času na území inej obce.
2. O dotácie požiada zriaďovateľ a dotácia bude poskytovaná zriaďovateľovi na jeho
účet za podmienky splnenia podmienok uvedených v tomto VZN.
3. a) Obec poskytne dotácie vo výške uvedenej v žiadosti zriaďovateľa, najviac však do
výšky vypočítanej zo 40% z výnosu dane z príjmov v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z.
o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších
predpisov, podľa počtu žiakov škôl a školských zariadení získaného podľa osobitného
predpisu a prepočítaného príslušným koeficientom určeným v Prílohe č. 3
k nariadeniu Vlády SR č. 668/2004 Z.z. v platnom znení na príslušný rozpočtový rok.
b) V prípade, že zriaďovateľ centra voľného času je štátom uznaná cirkev alebo
náboženská spoločnosť, alebo súkromná právnická alebo fyzická osoba obec poskytne
dotácie vo výške 88% zo sumy určenej podľa bodu 3 odseku a) tohto článku VZN.
c) Dotácia môže byť poskytnutá a zriaďovateľom použitá len na mzdy a prevádzku
konkrétneho centra voľného času.
4. Osobitné podmienky pre poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí:
a) Zriaďovateľ v žiadosti okrem svojich identifikačných údajov uvedie aj identifikačné
údaje centra, resp. centier voľného času, pre ktoré žiada dotáciu.
b) Za správnosť údajov, vrátane zúčtovania dotácie zodpovedá zriaďovateľ.
c) V prípade, že o poskytnutie dotácie na to isté dieťa požiadajú viacerí zriaďovatelia,
ktorí splnia podmienky pre poskytnutie dotácie, obec rozhodne o výške dotácie pre
jednotlivých zriaďovateľov podľa vlastného uváženia, najviac však spolu vo výške
určenej na jedno dieťa podľa bodu 3 a) tohto článku VZN.
d) Zriaďovateľ ku svojej žiadosti o poskytovanie dotácie okrem všeobecných príloh
k žiadosti o poskytnutie dotácie uvedených vo vzorovej žiadosti, predloží:
- menný zoznam detí s dátumom narodenia, adresou trvalého pobytu,
- rozhodnutie riaditeľa centra voľného času o prijatí dieťaťa,
- súhlas zákonného zástupcu dieťaťa s návštevou centra voľného času,
- rozhodnutie MŠ SR o zaradení centra voľného času do siete škôl a školských
zariadení v SR.
e) Zriaďovateľ predloží obci žiadosť o poskytnutie dotácie najneskôr do 30. októbra
rozpočtového roka predchádzajúcemu rozpočtový rok, na ktorý žiada dotácie, vrátane
všetkých príloh.
Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2013 zriaďovateľ predloží najneskôr do 15
dní od účinnosti tohto VZN.
V prípade, že žiadosť nebude v stanovených termínoch doručená obci dotácia
nebude na príslušný rok poskytnutá.
f) Obec poskytne žiadateľovi dotácie v nasledujúcich termínoch :
- do 31. januára príslušného kalendárneho roka vo výške 25% z celkovej sumy
poskytnutej dotácie na príslušný rok,
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- do 30. apríla príslušného kalendárneho roka vo výške 25% z celkovej sumy
poskytnutej dotácie na príslušný rok,
- do 31. októbra príslušného kalendárneho roka vo výške 50% z celkovej sumy
z poskytnutej dotácie na príslušný kalendárny rok za predpokladu, že žiadateľ predloží
obci relevantný doklad do 30. septembra príslušného roka, ktorým vierohodne
preukáže, že dieťa, na ktoré žiadal dotácie navštevuje centrum voľného času aj
v novom školskom roku.
Na rok 2013 obec poskytne dotácie v 2. splátkach a to:
- do 31.5.2013 vo výške 50% z celkovej sumy poskytnutej dotácie na rok 2013,
- do 31.10.2013 vo výške 50% z celkovej sumy poskytnutej dotácie na rok 2013 za
predpokladu, že žiadateľ predloží obci relevantný doklad do 30. septembra roku 2013,
ktorým vierohodne preukáže, že dieťa, na ktoré žiadal dotácie navštevuje centrum
voľného času aj v novom školskom roku.

Tento Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2010 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov
obce Liptovský Peter bol schválený na Obecnom zastupiteľstve v Liptovskom Petre dňa
22.4.2013 uznesením číslo 4/2013 a nadobúda účinnosť dňa 8.5.2013.

2

