VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2017
o podmienkach poskytnutia dotácie z rozpočtu Obce Zámutov na podporu
práce s mládežou

Obec na základe § 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 6 ods. 1
zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, § 19 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, § 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na zákon č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou v platnom znení.,
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie :
§1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto nariadenia je stanoviť podmienky poskytnutia a spôsob použitia dotácie na podporu práce s mládežou. pre
právnické osoby zabezpečujúce záujmové vzdelávanie detí v ich voľnom čase vo veku od 5 do 15 rokov, ktorých
zakladateľom alebo zriaďovateľom nie je obec.
§2
Zdroje dotácií
Obec vytvára zdroje pre poskytnutie dotácií z vlastných prostriedkov rozpočtu obce. Poskytnutie finančných prostriedkov
sa schvaľuje v rámci rozpočtu obce na príslušný rozpočtový rok za podmienok ustanovených týmto nariadením. Objem
finančných prostriedkov pre príslušný kalendárny rok schvaľuje Obecné zastupiteľstvo , na ktorý bola schválená.
§3
Účel poskytovania a oprávnení žiadatelia
Účelom poskytovania je podpora práce s mládežou subjektov v územnej pôsobnosti obce Zámutov a inej obce, ktoré
pracujú s deťmi a mládežou s trvalým pobytom v obci Zámutov. Oprávneným žiadateľom a prijímateľom finančných
prostriedkov na podporu práce s mládežou môžu byť :
• CVČ v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zámutov alebo inej obce, ktoré navštevujú deti a mládež s trvalým
pobytom v obci Zámutov
• žiadatelia - právnické osoby, ktoré zabezpečujú záujmové vzdelávanie detí v ich voľnom čase vo veku od 5 do 15
rokov a ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom nie je obec, vykonávajúce činnosť v súlade s § 15 ods. 2, písm.
c), písm. d), písm. e) a f) zákona č. 282/2008 o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002
Z. z. podľa §15 ods. 2 zákona č. 282/2008 Z. z.
§4
Podmienky poskytnutia dotácie
Obec Zámutov poskytne dotáciu na príslušný kalendárny rok len na základe písomnej a úplnej žiadosti o poskytnutie
dotácie. Písomnú žiadosť o poskytnutie dotácie nepodávajú školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Zámutov. Písomná žiadosť musí obsahovať:
a) presnú identifikáciu žiadateľa, t.j. názov, označenie štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, adresa, tel.č., e - mail, bankové
spojenie vrátane čísla účtu
b) v čase podania žiadosti platný doklad o vzniku alebo registrácii právnickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa,
c) doklad preukazujúci oprávnenosť osoby (štatutára) konať v mene organizácie, ak to nevyplýva priamo z dokladu
podľa písm. b),
d) čestné vyhlásenie žiadateľa, že nemá voči obci, voči organizáciám zriadeným a založeným obcou a voči sociálnej,

zdravotným poisťovniam a daňovému úradu, záväzky po lehote splatnosti,
e) plán práce, resp. činnosť, ktorú bude v rámci svojho pôsobenia poskytovať
f) zoznam detí pre ktoré bude poskytovať predmetné služby a písomný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa
Za pravdivé, správne a úplné údaje uvedené v žiadosti zodpovedá štatutárny zástupca žiadateľa. Nesprávne, nepravdivo
alebo neúplne podaná písomná žiadosť bude považovaná za neplatnú. Uvedenie nesprávnych, nepravdivých a
neúplných údajov v žiadosti o dotáciu sa budú považovať za porušenie podmienok, za ktorých sú verejné prostriedky
prideľované.
§5
Použitie dotácie
1.
2.

Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť na schválený účel v súlade so zákonom č.
282/2008 o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. podľa §15 ods. 2 zákona č.
282/2008 Z. z. a v súlade s týmto VZN a to do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.
Prijímateľ dotácie má povinnosť:
a) zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia poskytnutej dotácie a to v súlade s § 19 ods. 3 zákona
č. 523/2004 Z. z. rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, § 2 ods. 2 písm. i) až k) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a
o zmene a doplnení niektorých zákonov,
b) zabezpečiť vedenie účtovnej evidencie o poskytnutej dotácii, v súlade so zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v
znení neskorších predpisov
c) nevyčerpanú časť dotácie príslušného kalendárneho roka, je prijímateľ dotácie povinný vrátiť späť poskytovateľovi
dotácie do 15.januára nasledujúceho kalendárneho roka.
§6
Vyúčtovanie poskytnutých dotácií

1.
2.
3.
4.
5.

Prijímateľ dotácie - právnická osoba zabezpečujúca záujmové vzdelávanie detí v ich voľnom čase vo veku od 5 do 15
rokov je povinná predložiť do 15 dní po ukončení kalendárneho roku vyúčtovanie poskytnutej dotácie. Súčasťou
vyúčtovania je predkladanie evidencie dochádzky detí.
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie podľa predchádzajúceho bodu je prijímateľ dotácie povinný zaslať na Obecný úrad
v Zámutove.
Vyúčtovanie v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmto VZN je základnou podmienkou
pre poskytnutie dotácie v nasledujúcom roku.
Dotácia podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu s rozpočtom Obce Zámutov a možno ju použiť do konca
rozpočtového roka.
Na dotáciu na podporu práce s mládežou pre právnické osoby podľa tohto VZN nie je právny nárok.
§7
Kontrola použitia dotácie

1.

2.
3.

Poskytovateľ dotácie je oprávnený vykonávať finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutými finančnými
prostriedkami v zmysle § 6 ods. 22 zákona č. 596/2003 Z. z. o správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Pre účely kontroly je príjemca dotácie povinný umožniť poskytovateľovi dotácie vstup do objektov, ktoré súvisia s
predmetom kontroly a povinný predložiť požadované doklady, informácie a vysvetlenia súvisiace s vykonávanou
kontrolou.
Oprávnenými osobami na vykonanie kontroly na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa
VZN je :
a) starosta obce, ktorý môže písomne poveriť na vykonanie kontroly zamestnancov Obecného úradu Zámutov,
b) hlavný kontrolór obce Zámutov,
c) Obecné zastupiteľstvo, ak sa na tom uznesie.
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4.
5.

V prípade porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je príjemca dotácie povinný vrátiť
poskytovateľovi dotáciu vo výške porušenia finančnej disciplíny.
Obec Zámutov je oprávnená dočasne pozastaviť poskytovanie dotácie prijímateľovi v prípade :
a) začatia súdneho konania alebo trestného konania prijímateľa dotácie,
b) podozrenia o porušení finančnej disciplíny prijímateľom súvisiacej s poskytnutím dotácie až do doby právoplatného
skončenia kontroly zameranej na dodržiavanie finančnej disciplíny,
c) podozrenia, že prijímateľ poskytol nepravdivé informácie (napr. o počte žiakov za účelom získania vyššej dotácie
oproti skutočnému stavu) až do doby, kým prijímateľ hodnoverným spôsobom zdokumentuje sporné informácie,
d) ak prijímateľ dotácie nepredloží obci Zámutov v stanovených termínoch a v stanovenom spôsobe vyúčtovanie
poskytnutej dotácie z predchádzajúceho roka, až do doby odstránenia tohto porušenia.
§8
Osobitné ustanovenia

1.

2.

Ak prijímateľ dotácie súkromnej školy a školského zariadenia a právnická osoba podľa § 2 ods. 3 tohto VZN skončí
poskytovanie činnosti, na ktorú mu bola poskytnutá dotácia v priebehu kalendárneho roka, je povinný bezodkladne
oznámiť poskytovateľovi dotácie skončenie činnosti, nevyčerpanú dotáciu vrátiť na účet poskytovateľa dotácie ku dňu
skončenia činnosti. Následne je povinný predložiť vyúčtovanie dotácie do 30 dní od skončenia činnosti.
Prijímateľ je povinný viesť preukázanú evidenciu príjmov a výdavkov, týkajúcich sa prijatej dotácie podľa zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
§8
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce bolo prerokované a schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Zámutove, dňa ........................................ uznesením číslo ..................................

Stanislav Duda, starosta obce
Návrh VZN bol podľa § 6, ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. zverejnený na úradnej tabuli obce
od ..............................do ............................
Toto VZN bolo podľa § 6, ods. 8 zákona č. 369/1990 Z. z. vyvesené na úradnej tabuli obce
od .................................... do................................
VZN č. 2/2017 nadobúda účinnosť dňom .............
(pätnástym dňom od vyvesenia § 6 ods. 8 zák. č. 369/1990 Zb.)
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