Obec Neverice na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ustanovenia § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších právnych predpisov v y d á v a toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
č. 7/2016
o financovaní centier voľného času zriadených mimo územia obce Neverice
v roku 2017
§1
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobnosti poskytovania finančných
prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času (CVČ), ktoré sú
zriadené mimo územia obce Neverice a ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva
školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR.
§2
VÝŠKA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
(1) Obec poskytne finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí na každé dieťa vo veku
od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom v obci Neverice, navštevujúce
CVČ zriadené mimo územia obce, mesačne vo výške 5,- Eur.
(2) Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí obec poskytne iba jednému CVČ, a to
bez ohľadu na počet navštevovaných krúžkov.
§3
PODROBNOSTI FINANCOVANIA
(1) Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov musí byť písomná, opečiatkovaná,
podpísaná zriaďovateľom CVČ a musí byť doručená obci Neverice najneskôr do 31.10.
príslušného školského roka, v ktorom žiada o poskytnutie finančných prostriedkov.
(2) Žiadateľ je povinný k žiadosti pripojiť zoznam detí, na ktoré požaduje finančné prostriedky
od obce s uvedením mena a priezviska, dátumu narodenia a adresy trvalého pobytu.
K žiadosti je povinný pripojiť aj fotokópiu rozhodnutia o prijatí detí do centra voľného
času.
(3) Na základe kontroly prijatých žiadostí, v prípade ich úplnosti a správnosti, zašle obec
žiadateľovi návrh zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na financovanie daného
centra voľného času, o spôsobe kontroly ich použitia, ako aj o spôsobe vrátenia finančných
prostriedkov.
(4) Obec poskytne finančné prostriedky len žiadateľovi, ktorý doručí obci podpísaný návrh
zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na financovanie daného centra voľného
času v termíne do 10 dní od jeho prevzatia.
(5) Žiadateľ je povinný použiť poskytnuté finančné prostriedky len na mzdy a prevádzku
centra voľného času.

§4
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
obce Neverice.
(2) Obecné zastupiteľstvo obce Neverice sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo
dňa 9.12.2016 uznesením č. 84/2016.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2017.

Eduard K a j a b a
starosta obce
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