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Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12 písm. d) a g) zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých predpisov vydáva
toto

všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku / dotácie/ na
záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času (ďalej len CVČ)
nezriadených na území obce Mirkovce.
/ďalej len „VZN“/

Článok I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
1./ Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určiť výšku a účel
použitia dotácie na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času (ďalej len CVČ)
nezriadených na území obce Mirkovce.

Článok II
VYMEDZENIE POJMOV
§2
1./ Príjemca príspevku /dotácie/ na záujmové vzdelávanie detí v CVČ je CVČ, ktoré má s
obcou uzavretú zmluvu o záujmovom vzdelávaní detí s trvalým pobytom na území obce
Mirkovce a o poskytnutí finančných prostriedkov a spôsobe ich kontroly.
2./ Obec Mirkovce poskytne dotáciu CVČ, s ktorým má uzavretú zmluvu, na základe žiadosti,
ktorá musí obsahovať zoznam detí, adresy trvalého pobytu a dátum narodenia podľa potrieb.
3./ V prípade, že dieťa bude navštevovať viacero CVČ bude každému CVČ na toto dieťa
poskytnutá dotácia vo výške podielu zo sumy určenej podľa §3 tohto VZN
4./ Obec neposkytne dotáciu na žiakov po ukončení základnej školy.

Článok II
Výška dotácie a použitie dotácie a kontrola použitia dotácie
§3
Zariadenie
Dieťa centra voľného času

Výška dotácie
50,00 eur

1./ Prijímateľa dotácie je povinný použiť dotáciu na činnosť klubu, organizácie na
organizovanie akcií a podujatí, na kultúrno-športovú a spoločenskú činnosť a materiálne
vybavenie organizácie. Dotácia sa nesmie použiť na finančné odmeny členov resp. výborov
organizácií.
3./ Dotáciu možno použiť do konca rozpočtového roka. Podlieha povinnému ročnému
zúčtovaniu s rozpočtom obce Mirkovce.
4./ V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť
dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. aktuálneho kalendárneho roka.
5) Ak prijímateľ dotácie ukončí svoju činnosť v priebehu kalendárneho roka, je povinný
zúčtovať poskytnutú dotáciu najneskôr v lehote 30 dni od ukončenia činnosti a v tomto termíne
aj odviesť nevyčerpané finančné prostriedky na účet obce Mirkovce.
6) Pri nedodržaní pravidiel a podmienok použitia dotácie na mzdy a prevádzku bude obec
Mirkovce postupovať v zmysle osobitných predpisov.
7) Ročná výška dotácie je vždy závislá od skutočnej výšky obcou prijatých podielových daní
zo štátneho rozpočtu. V prípade poskytnutia podielových daní Obci Mirkovce v sume nižšej
ako 100% z priznanej výšky podielových daní v príslušnom kalendárnom roku, sa príjemcom
dotácie podľa § 3 tohto VZN zníži jej výška o túto sumu rovnakým percentuálnym podielom,
ktorej konečná úprava sa vykoná v mesiaci december príslušného kalendárneho roka.

§4
1./ Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa
tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom hlavného kontrolóra obce.

Článok V.
OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE EFEKTÍVNOSTI POSKYTNUTÝCH
ZDROJOV
§6
1./ Pri porušení pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky pridelené, je
príjemca dotácie povinný vrátiť plnú výšku neoprávnene prijatej dotácie.
Článok VI.

Záverečné ustanovenia
Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021
Mirkovce 18.11.2020
Mgr. Marián Engel
starosta

