Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Selce
č. 6/2021
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na rok 2022
na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy,
dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
a
o určení finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času na
rok 2022

Obecné zastupiteľstvo obce Selce vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6
ods. 12 zákona č. 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:
všeobecne záväznom nariadení
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce určuje:
a) podrobnosti poskytovania dotácie na mzdy a prevádzku v roku 2022 z finančných
prostriedkov 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:
• zriaďovateľom podľa § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
• základnej umeleckej škole;
• jazykovej škole;
• materskej škole a školskému zariadeniu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce;
b) podrobnosti poskytnutia finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí do
dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce Selce v centrách voľného
času (cirkevných a súkromných) v roku 2022.

§2
Príjemca dotácie
Obec poskytuje:
a) dotácie na mzdy a prevádzku:
• na základe žiadosti zriaďovateľa špecifikovaného v § 6 ods. 12 písm. b) zákona č.
596/2003 Z.z. (cirkevnej jazykovej školy, cirkevnej materskej školy, cirkevného
školského zariadenia, súkromnej základnej umeleckej školy, súkromnej jazykovej
školy, súkromnej materskej školy a súkromného školského zariadenia, teda takých
základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení,
ktorých zriaďovateľom môže byť aj obec, a ktoré sú zriadené na území obce Selce)
o dotáciu na dieťa, poslucháča alebo žiaka do dovŕšenia 15 rokov veku;
• na základe žiadosti zriaďovateľa základnej umeleckej školy;
• na základe žiadosti zriaďovateľa jazykovej školy;
b) finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí do dovŕšenia 15 rokov veku s
trvalým pobytom na území obce Selce v centrách voľného času:
• na základe žiadosti zriaďovateľa cirkevného centra voľného času;
• na základe žiadosti zriaďovateľa súkromného centra voľného času.
§3
Podrobnosti financovania
Obec poskytuje dotácie na mzdy a prevádzku a finančné prostriedky na záujmové
vzdelávanie detí v centrách voľného času podľa počtu žiakov, detí a poslucháčov podľa stavu
k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

1.
2.

1.

§4
Lehota na predloženie žiadosti
Pri predkladaní údajov sa postupuje podľa § 7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
Podmienkou na poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
v centre voľného času, ktoré má sídlo mimo územia obce, je predloženie:
a) žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov zriaďovateľa centra voľného času
v termíne do 15. októbra príslušného kalendárneho roka na adresu: Obec Selce,
Selčianska cesta č. 132, 976 11 Selce;
b) menného zoznamu detí vo veku do 15 rokov s trvalým pobytom na území obce
Selce, dátumu narodenia a s uvedením údajov o voľnočasovej aktivite, ktoré dieťa
navštevuje;
c) kópie zriaďovacej listiny centra voľného času;
d) kópie rozhodnutia o prijatí dieťaťa do centra voľného času.
§5
Výška dotácie
Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča
jazykovej školy, dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a dieťa
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je uvedená v Prílohe č. 1 tohto
všeobecne záväzného nariadenia.

2.
3.

Výška finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času je
uvedená v Prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
Na použitie poskytnutej dotácie základnou umeleckou školou, jazykovou školou,
materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, školským zariadením v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce a centrom voľného času sa vzťahuje zákon č. 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

§6
Termín a spôsob poskytnutia dotácie
1. Obec poskytne dotáciu zo svojho účtu na účet základnej umeleckej školy, jazykovej
školy, materskej školy a školského zriadenia najneskôr 28. deň v príslušnom
kalendárnom mesiaci.
2. Obec poskytne finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného
času zo svojho účtu na účet centra voľného času, ak centrum voľného času doručilo obci
Selce písomnú žiadosť a doklady podľa § 4 ods. 2 tohto VZN, poskytnutie finančných
prostriedkov bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Selce a bola medzi obcou
Selce a centrom voľného času bola uzatvorená zmluva o poskytnutí finančných
prostriedkov.

1.
2.

3.

§7
Záverečné ustanovenia
Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021 schválilo obecné zastupiteľstvo obce
Selce na svojom zasadnutí dňa .......... 2021 uznesením č. ......2021
Obecné zastupiteľstvo obce Selce zrušuje Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 5/2020
z 14.12.2020 schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Selce č. 100/2020
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území
obce Selce.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 01.januára 2022.

V Selciach, dňa 22.11.2021

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 23.11.2021
Zvesené z úradnej tabule dňa:
2021

Ing. Daniel Hlinka
starosta obce

Príloha č.1 k všeobecnému záväznému nariadeniu č.5/2020
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na rok 2021
na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy,
dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
a
o určení finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času na
rok 2021

Kategória škôl a školských zariadení

Dotácia na mzdy a prevádzku
na žiaka v eurách

Základná umelecká škola

0

Jazyková škola
Materská škola na ul. Selčianska cesta
114

0
2 497

Školský klub detí na ul. Školská 4

549

Centrum voľného času
Zariadenie školského stravovania na ul.
Školská 4
Na správu školských objektov
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

101
165
137

