OBEC

JOVSA

OBECNÝ ÚRAD, 072 32 JOVSA 73, tel.: 056 / 698 33 80, e-mail.: jovsa@jovsa.sk

Interná

smernica

č. 1/2013
o výške príspevku a spôsobe poukázania dotácie na záujmové
vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku
s trvalým pobytom na území obce Jovsa

Obec bude podporovať záujmové vzdelávanie (ZV) pre deti vo veku od 5 do 15 rokov s
trvalým pobytom na svojom území, i keď nemá vo svojej územnej pôsobnosti centrum
voľného času.
Od roku 2013 obec bude financovať náklady na záujmové vzdelávanie tejto cieľovej
skupiny v centrách voľného času na území Slovenskej republiky a na záujmové aktivity detí v
záujmových krúžkoch v základných školách, ktoré deti navštevujú, a na záujmové aktivity v
obci, ak o to bude požiadaná.
Dotácia z výnosu DPFO sa poskytne na krytie priamych i nepriamych nákladov spojených
so záujmovým vzdelávaním.
§1
Základné ustanovenia

V súlade s § 6 ods.12 písmeno c) zákona . 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov týmto všeobecne záväzným nariadením určiť:
1) Podrobnosti o výške príspevku a spôsobe poukázania dotácie na záujmové vzdelávanie
detí vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce,
§2
Prijímateľ dotácie
I. Centrá voľného času
1/ Obec nemá na svojom území obecné, ani cirkevné ani súkromné CVČ
2/ Zriaďovateľ súkromného, cirkevného CVČ má možnosť požiadať obec o dotáciu na
CVČ, na deti vo veku od 5 do 15 rokov ktoré majú v obci Jovsa trvalý pobyt.

-2II. Záujmové vzdelávanie detí mimo CVČ
1/ Obec finančne podporuje rozvoj záujmovej činnosti formou záujmových krúžkov
v základnej škole, ktorú navštevujú deti vo veku od 5 do 15 rokov a ktoré majú v obci
trvalý pobyt.
§3
Spôsob poskytovania dotácie

1/ O dotáciu žiada zriaďovateľ CVČ, prípadne základná škola písomne s priloženým
zoznamom detí, na ktoré dotáciu žiada.
2/ Zoznam detí, na ktoré je poskytovaná dotácia musí obsahovať špecifikáciu záujmovej
činnosti dieťaťa (napr. názov krúžku), trvalý pobyt dieťaťa ako aj dátum jeho narodenia.
3/ O poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie obec uzatvorí so žiadateľom
písomnú zmluvu v ktorej obaja účastníci dohodnú podmienky a postup poskytnutia
dotácie.
4/ Finančné prostriedky poskytuje obec bankovým prevodom v termíne najneskôr do
30.5 a 30.11.
5/ Ak dieťa navštevuje viacero CVČ a záujmových krúžkov a tieto o dotáciu požiadajú,
celková výška dotácie sa nemení a podielovo sa poukáže jednotlivým žiadateľom.
§4
Výška dotácie
1/ Obec určuje dotáciu na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov do dovŕšenia
15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce Jovsa vo výške
30 € / 1 dieťa ročne
2/ Obec neposkytne dotáciu za obdobie počas letných prázdnin, t.j. za mesiace júl a august.
§5
Zúčtovanie dotácie a kontrola použitia dotácie
1/ Prijímateľ dotácie je povinný zúčtovať dotáciu s obcou Jovsa. Termíny a spôsob
zúčtovania dotácie určuje zmluva o poskytnutí dotácie.
2/ Prijímateľ dotácie je povinný na vyžiadanie predložiť ku kontrole všetky doklady
preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie pridelených finančných
prostriedkov.
3/ Zostatok nevyčerpaných pridelených finančných prostriedkov k 31.12 kalendárneho
roka je prijímateľ povinný vrátiť poskytovateľovi.
4/ Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými
podľa tejto smernice vykonáva obec Jovsa a ostatné oprávnené orgány.
5/ Obec Jovsa má právo kontrolovať účasť detí prihlásených do konkrétneho CVČ
a záujmového krúžku na jeho aktivitách.

-3§6
Platnosť a účinnosť
1/ Táto smernica bola prerokovaná Obecným zastupiteľstvom obce Jovsa dňa 26.2. 2013 a
schválená uznesením číslo 8/2013
2/ Smernica je účinná dňom jej schválenia.
3/ Obec upravuje výšku dotácie na jedno dieťa na nasledujúci kalendárny rok formou
dodatku k smernici najneskôr do 31. januára bežného roka.

V Jovse, dňa 26.2.2013

Michal H o m r o k v.r.
starosta obce

