Obec Benice v zmysle § 6ods. 1 a § 11 ods. 4písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 6 ods. 12 písm. c) až e) zákona č. 596/2003
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zmien:
vydáva
ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení na území obce Benice Všeobecné záväzné
nariadenie obce Benice číslo 01/2013 (ďalej nariadenie) o určení výšky a účelu dotácie na
mzdy a prevádzku na žiaka školského klubu detí (ŠKD), súkromného školského klubu detí
(SŠKD), zariadenia školskej jedálne pre žiakov základnej školy (ŠJ ZŠ), na činnosť centra
voľného času so sídlom na území obce (CVČ), na činnosť CVČ, ktoré poskytujú záujmovú
činnosť pre deti s trvalým pobytom na území obce a príspevok na správu školských zariadení
(SŠZ).
Čl.1
Predmet úpravy
Predmetom úpravy tohto nariadenia je určiť výšku a účel použitia dotácie na mzdy
a prevádzku ŠKD, SŠKD, ŠJ ZŠ a na činnosť CVČ a príspevok na správu školských zariadení
na rok 2013 a následne.
Čl. 2
Účel dotácie
1. Finančné prostriedky z dotácie obce Benice sú určené na mzdy a prevádzku zariadeniach
uvedené v Čl. 1
2. Finančné prostriedky na mzdy predstavujú časť dotácie určenej na bežné výdavky, ktoré
zodpovedajú ekonomickej klasifikácií definovanej Ministerstvom financií v rozpočtovej
klasifikácií 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, v kategórii 620 –
poistné a príspevok do poisťovní. Finančné prostriedky na prevádzku predstavujú časť dotácie
určenej na bežné výdavky, ktoré zodpovedajú ekonomickej klasifikácií v kategórii 630 –
tovary a služby a v kategórii 640 bežné transféry (napr. odchodné, odstupné, nemocenské
a pod.)
3. Finančné prostriedky na činnosť CVČ sú určené týmto nariadením a budú určené podľa
rozhodnutia rodičov alebo zákonných zástupcov detí s trvalým pobytom na území obce.
4. Finančné prostriedky na správu školských zariadení
Čl. 3
Príjemca dotácie
a) ŠKD pri ZŠ Benice, Benice 96
b) ŠJ ZŠ Benice, Benice 96
c) SŠKD ABC, Benice 96
d) SŠZ pri ZŠ Benice, Benice 96
e) CVČ - podľa rozhodnutia rodičov alebo zákonných zástupcov detí, ktoré majú trvalý pobyt
na území obce Benice.
Čl. 4
Výška dotácie
1. Tabuľka výkonových ukazovateľov - výpočtu dotácií a príspevku
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Spolu dotácia na rok 2013

50

1 450
56 790

2. Pre výpočet dotácie a príspevku na ŠKD a SŠKD poskytne riaditeľ ZŠ a SŠKD údaje
o počte detí najneskôr do 30. septembra nového školského roku.
3. Pre poskytnutie dotácie riaditeľ CVČ predloží údaje o počte detí zapísaných do CVČ do
30. septembra nového školského roku.
Čl. 5
Poskytovanie dotácií
1. Dotácie pre ŠKD, ŠJ ZŠ, SSŽ v roku 2013 v sume 48 640 € budú poskytované v 1/12
mesačne (4 053 €) na účet ZŠ Benice vždy k 3. dňu v mesiaci.
2. Dotácie pre SŠKD v roku 2013 v sume 6 700 € budú poskytované v 1/12 mesačne (558 €)
na účet SŠKD ABC vždy k 3. dňu v mesiaci.
3. Dotácia na činnosť CVČ v sume 50 € na žiaka sa poskytuje, len ak žiak je prihlásený
v jednom CVČ. Pokiaľ na žiadosť rodičov bude navštevovať dve a viac CVČ, tak tento
príspevok sa rozdelí podľa počtu navštevovaných.
Čl. 6
Zúčtovanie dotácie a príspevku
Prijímateľ dotácie a príspevku podľa Čl. 3 je povinný zúčtovať dotáciu a príspevok s obcou
Benice raz polročne k termínu do 15 dňa nasledujúceho mesiaca. Zúčtovanie dotácie spolu
s nevyčerpanou dotáciou a príspevku je prijímateľ povinný vrátiť na účet obce do 31.12.
aktuálneho roka.
Čl. 7
Kontrola použitia dotácie
Kontrolu dodržiavanie tohto nariadenia vykonáva Hlavný kontrolór obce Benice:
1.
a) Počet žiakov zapísaných do ŠKD
b) Počet žiakov zapísaných do SŠKD
c) Počet žiakov zapísaných do CVČ s trvalým pobytom na území obce
2. Prijímateľ dotácie a príspevku je povinný predložiť všetky doklady preukazujúce
hospodárne, efektívne a účelné a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov.
Čl. 8
Sankcie

1. Obec Benice zníži o 50% prijímateľovi objem finančných prostriedkov pridelených pri
zistení nehospodárneho, neúčelného a neúčinného vynaloženia pridelených dotácií. Znížená
dotácia bude prijímateľovi poskytovaná po dobu šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov, počnúc mesiacom nasledujúcom po mesiaci, v ktorom boli zistené rozhodné
skutočnosti.
2. Obec Benice zníži o 50% prijímateľovi objem finančných prostriedkov pridelených pri
zistení poklesu počtu výkonových ukazovateľov o viac ako 20% z pôvodného počtu
vykázaného k 15. Septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a ukazovateľov uvedených
v tabuľke podľa Čl. 4. Znížená dotácia bude prijímateľovi poskytovaná po dobu šiestich po
sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, počnúc mesiacom nasledujúcim po mesiaci,
v ktorom boli zistené rozhodné skutočnosti.
3. Sankcia podľa Čl. 8 ods. 2 sa neuplatní, ak prijímateľ pri poklese počtu výkonových
ukazovateľov o viac ako 20% z pôvodného počtu vykázaného k 15. Septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka a vykázaného podľa Čl. 4 tohto nariadenia písomne
požiada poskytovateľa do 5 pracovných dní, kedy k zníženiu došlo. Poskytovateľ dotácie
primerane zníži výšku dotácie od nasledujúceho mesiaca od podania žiadosti.
4. Pri porušení pravidiel a podmienok, za ktorých bola dotácia poskytnutá, je prijímateľ
povinný vrátiť plnú výšku neoprávnene prijatej dotácie späť do rozpočtu obce Benice. Výšku,
lehotu a spôsob vrátenia určí poskytovateľ dotácie.
5. Príjmy z nehospodárne použitých prostriedkov sú príjmom obce a budú použité ako
rezerva na budúce obdobia.
Čl. 9
Prechodné ustanovenie
1. Dotácia podľa Čl. 5 ods. 1 sa poskytuje zálohovo v sume 3 333 € na mesiac január a
február. Na mesiac marec sa poskytne v sume 4 053 €; suma 1 444 € - do konca marca.
2. Dotácia podľa Čl. 5 ods. 2 sa poskytne zálohovo v sume 1 674 € do konca marca 2013.
3. Dotácia na činnosť CVČ v roku 2013 sa bude poskytovať po podpísaní zmluvy s obcou
najneskoršie však do 30.4.2013. Potom sa tento príspevok bude poskytovať vždy k 3. dňu
v mesiaci, pričom sa príspevok od 1.1.2013 do 30.4.2013 poskytne naraz.
Čl. 10
Osobitné a zrušovacie ustanovenia
1. Ruší sa uznesenie číslo 52/09 „Ponechať príjmy z vlastnej činnosti Základnej školy v plnej
výške Základnej škole“ zo dňa 16.9.2009
2. Príjmy z vlastnej činnosti Základnej školy sa ponechávajú Základnej škole v plnej výške.
Čl. 11
Platnosť a účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Benice číslo 01/2013 o určení dotácie a príspevku
bolo schválené na rokovaní Obecného zastupiteľstva dňa 20.03.2013 pod uznesením č.
005/2013. Účinnosť nadobúda na 15 deň od zverejnenia na úradnej výveske obce.
Účinnosťou sa rušia prechodné ustanovenia uvedené v Čl.9.
VZN vyvesené: 21.03.2013
VZN zvesené:
Ing. Milan Remšík
Starosta obce Benice

