Obec Stráne pod Tatrami

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Stráne pod Tatrami
č. 3/2016

o financovaní súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva na území obce Stráne
pod Tatrami: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Stráne pod Tatrami 2,
05976 Stráne pod Tatrami, IČO: 42231141 zriadené zriaďovateľom: Mgr. Beáta Breuerová, Pod
Traťou 961/5, 060 01 Kežmarok, zaradené do siete kôl a školských zariadení Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR
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Obecné zastupiteľstvo v obci Stráne pod Tatrami v zmysle § 6 ods.1 a § 11 zákona NR SR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 12 zákona NR SR 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 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
Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, so sídlom na území obce Stráne pod Tatrami.

§2
Príjemca dotácie
1) Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je:
a) Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Stráne pod Tatrami 2, 05976 Stráne pod
Tatrami, IČO: 42231141, v zriaďovateľskej pôsobnosti Mgr. Beáta Breuerová, Pod Traťou 961/5, 060 01
Kežmarok, zaradené do siete kôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
2) Žiadosť o poskytnutie dotácie pre príjemcu uvedeného v bode 1 a) obsahuje nasledovné náležitosti:
a) písomné doručenie žiadosti Obci Stráne pod Tatrami do 15. 1. príslušného kalendárneho roka,
b) názov a sídlo zriaďovateľa, identifikačné údaje, bankové spojenie,
c) kópia zriaďovacej listiny a kópia rozhodnutia o zaradení do siete škôl a školských zariadení Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR,
d) počty a zoznam žiakov podľa štatistických výkazov Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 MŠ SR k 15. 9.
predchádzajúceho kalendárneho roka,
e) zoznam žiakov s uvedeným dátumom narodenia a adresou trvalého pobytu ku dňu podania žiadosti
e) čestné vyhlásenie, že všetky údaje uvedené v žiadosti o poskytnutie dotácie a jej prílohách sú pravdivé
a správne.
§3
Výška a účel dotácie
1)

Výška dotácie na príslušný kalendárny rok je určená v prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.

2)

Príjemca dotácie podľa § 2 je povinný použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov
Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, Stráne pod Tatrami 2, 05976 Stráne pod Tatrami,
IČO: 42231141,
§4
Termín a spôsob poskytovania dotácie

Obec Stráne pod Tatrami poskytne príjemcovi uvedenom v § 2 dotáciu mesačne do 28. dňa príslušného mesiaca
vo výške 1/12 ročnej dotácie.

§5
Povinnosti príjemcu dotácie
1) Príjemca dotácie je povinný:
a) použiť finančné prostriedky výlučne na účel uvedený v § 3, odst. 2 tohto nariadenia,
b) zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia poskytnutej dotácie v zmysle s § 19 ods 3 zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. V prípade porušenia finančnej disciplíny poskytovateľ postupuje v zmysle § 31 zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
c) zabezpečiť vedenie účtovnej evidencie o poskytnutej dotácii v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. účtovníctve
v znení neskorších predpisov.
§6
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie
1. Príjemca dotácie podľa tohto nariadenia je povinný predložiť vyúčtovanie poskytnutej dotácie 2 x ročne a to so
stavom k 30.6. a so stavom k 31.12. príslušného kalendárneho roka, predložením hlavnej knihy a účtovného
denníka k 30.6. príslušného kalendárneho roka najneskôr do 20.7. príslušného kalendárneho roka a k 31.12.
príslušného kalendárneho najneskôr do 20.1. nasledujúceho kalendárneho roka.
2. Prijímateľ je povinný vykonať vyúčtovanie poskytnutej dotácie ktoré bude vyjadrovať verný a preukazný obraz
vedenia účtovníctva a použitie dotácie na výdavky, na ktoré bola dotácia určená.
§7
Povinnosť vrátiť dotáciu
Prijímateľ dotácie je povinný vrátiť dotáciu do 5.1. nasledujúceho kalendárneho roka v prípadoch, ak:
a) nepredloží vyúčtovanie v termíne a spôsobom uvedeným v tomto nariadení,
b) použije dotáciu na iný účel.
Ak dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roka, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť
dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho roka.

§5
Záverečné ustanovenia
1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa centre špeciálnopedagogického poradenstva so sídlom na území obce Stráne pod Tatrami neupravené týmto všeobecne
záväzným nariadením sa vzťahujú príslušné právne predpisy.
2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
uznesením číslo. 85/2016 zo dňa 16.12.2016. Účinnosť nadobúda dňa 1.1.2017.

Ján Badžo
zástupca starostu

Príloha č. 1
Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016
o určení podrobnosti financovania a výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa
centra špeciálno-pedagogického poradenstva zriadeného na území obce Stráne pod Tatrami

Výška ročnej dotácie na rok 2017 na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy
na území obce Stráne pod Tatrami
Kategória zariadenia
Dieťa centra špeciálno-pedagogického poradenstva

Výška dotácie na dieťa v €
50,00

Dotácia na rok 2017 na prevádzku a mzdy na dieťa Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva,
Stráne pod Tatrami 2, 05976 Stráne pod Tatrami, IČO: 42231141, v zriaďovateľskej pôsobnosti Mgr. Beáta Breuerová,
Pod Traťou 961/5, 060 01 Kežmarok, zaradené do siete kôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR je 50,00 € na dieťa/na rok.
Počet detí k 15.9.2016: 377
Výška dotácie na rok 2017: 18 580,00 €

