Obec Vyšný Kubín 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

vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie obce Vyšný Kubín č. 5/2015
o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
s trvalým pobytom na území obce a v centrách voľného času
Článok 1
Predmet úpravy
Všeobecné záväzné nariadenie ( ďalej VZN) obce určuje výšku a účel použitia príspevku
na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Vyšný Kubín a
v centrách voľného času, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR
zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky,
Základnej škole s materskou školou vo Vyšnom Kubíne, Dobrovoľnému hasičskému
zboru pri obci Vyšný Kubín.
Článok 2
Príjemca príspevku
Príjemcom príspevku podľa tohto nariadenia pre rok 2015 je:
a) Školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce –
Základná škola s materskou školou vo Vyšnom Kubíne
b) Dobrovoľný hasičský zbor pri obci Vyšný Kubín
c) Iná obec/mesto, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, právnická
osoba, fyzická osoba ako zriaďovateľ centra voľného času ak o príspevok požiada.
Článok 3
Výška, účel a termín poskytovania príspevku
1/ Výška finančného príspevku pre Základnú školu s materskou školou vo Vyšnom
Kubíne pre rok 2015 na záujmové vzdelávanie detí a voľnočasové aktivity určuje vo
výške 720,- €. Finančný príspevok bude poskytovaný štvrťročne a to do 31.03., 30.06.,
30.09. a 31.12. v kalendárnom roku.
2/ Výška finančného príspevku pre členov Dobrovoľného hasičského zboru a na prípravu
členov Plameň vo Vyšnom Kubíne a pre voľnočasové aktivity detí z trvalým pobytom v

obci vo veku od 5 rokov do 30 rokov sa určuje vo výške 1000,- €. Finančný príspevok
bude poskytnutý na zabezpečenie prípravy členov na požiarny útok s vodou a CTIF.
3/ Výška príspevku na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na záujmové
vzdelávanie detí v centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti inej obci, štátom
uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti patrí prijímateľovi až po predložení žiadosti
o príspevok. Prijímateľ príspevku predloží v žiadosti:
a) menný zoznam detí, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, fotokópia Rozhodnutia
riaditeľa CVČ o prijatí žiaka do CVČ
Na základe žiadosti a predložených dokladov do 31.11. kalendárneho roka bude
poskytnutá výška mesačného finančného príspevku na 1 žiaka s trvalým pobytom v našej
obci navštevujúceho 5 – 9 ročník povinnej školskej dochádzky v sume 20,- € na centrá
voľného času mimo našej obce, najviac však pre dva záujmové útvary a to v 1/12
mesačného príspevku vždy do 28 v mesiaci .
4/ V prípade že príspevok nebude vyčerpaný do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je
prijímateľ povinný nevyčerpanú časť príspevku vrátiť späť na účet obce do 31. 12.
príslušného kalendárneho roku. Vyúčtovanie finančného príspevku je potrebné predložiť
do 31.12. Pri finančnom príspevku sa musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť
a účinnosť jeho použitia.
§4
Záverečné ustanovenia
1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky príspevku na záujmové vzdelávanie deti v
ZŠ s MŠ vo Vyšnom Kubíne, v centre voľného času mimo trvalého pobytu detí a pre
členov DHZ a členov Plameňa vo Vyšnom Kubíne, neupravené týmto všeobecne
záväzným nariadením sa vzťahujú príslušné právne predpisy.
2. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom vo Vyšnom Kubíne uznesením
číslo 09/01/2015 zo dňa 22.01.2015
3. Dňom účinnosti tohto VZN stráca platnosť Všeobecne záväzné č.1/2014 o určení výšky
finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce a v
centrách voľného času zo dňa 27.02.2014.
4.Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2015
Vo Vyšnom Kubíne, dňa: 29.12.2015
Vyvesené: 02.01.2015
Zvesené: 21.01.2015

Viera Juráková
starosta obce

