Všeobecne záväzné nariadenie obce Horná Lehota č. 1/2013 o určení výšky finančných
prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách
voľného času
VZN nadobúda účinnosť dňa : 30.04.2013
Obec Horná Lehota v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 6 ods. 12 písm. c) zák.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
uznieslo na tomto :
§1
Predmet úpravy
Všeobecné záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na záujmové
vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Horná Lehota,
/v záujmových krúžkoch, občianskych združeniach, folklórnej skupine, v divadelnom súbore,
v športovom klube, v ľudovej hudbe v hasičskom zbore a v centrách voľného času.
§2
Príjemca dotácie
Príjemca dotácie podľa tohto nariadenia je:
Občianske združenie, folklórny súbor, divadelný súbor, súbor ľudovej hudby, hasičský zbor,
športový klub a CVČ zriadené na území obce Horná Lehota.
§3
Výška a účel dotácie
1. Na základe pridelených finančných prostriedkov obec financuje náklady na deti, len
s trvalým pobytom na území obce Horná Lehota, vo veku od 5 do 30 rokov.
2. Výška finančného príspevku na jedno dieťa, zapojeného do rôznych záujmových krúžkov
podľa § 2 je stanovená na 50 €ur/rok.
3. Prijímateľ dotácie predloží v žiadosti o dotáciu :
a) písomnú žiadosť
b) podrobnosti financovania, menný zoznam detí, adresa ich trvalého pobytu, dátum
narodenia , deň účasti, čas, počet hodín v každom mesiaci
c) požadovanú výšku finančných prostriedkov na celý kalendárny rok
4. Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných
a prevádzkových nákladov na záujmové vzdelávanie detí v obci Horná Lehota a pri jej
použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.
5. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je
prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12.
príslušného kalendárneho roku.
6. Ak je dieťa organizované u rôznych zriaďovateľov, ale vo viacerých krúžkoch, dotácia
bude rozdelená rovnomerne pre každého zriaďovateľa a každý záujmový krúžok.

Termín a spôsob poskytnutia dotácie
Obec poskytne príjemcovi podľa § 2 dotáciu mesačne /vo výške jednej dvanástiny z dotácie
určenej na príslušný kalendárny rok/ do 25. Dňa príslušného mesiaca.
§5
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Hornej Lehote uznesením číslo
1/2013 zo dňa 11.4.2013
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 30.4.2013
3. Výška dotácie podľa § 3 sa prehodnotí k 30.9.2013 na základe výšky podielu na dani
z príjmov FO pre rok 2013.

V Hornej Lehote, dňa 11.4.2013

Jozef Mikuláš
starosta obce
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