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Obecné zastupiteľstvo Obce Šarišské Michaľany v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. c) zákona 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 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 sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení :
Článok 1
Predmet úpravy
1. Podľa podmienok osobitného zákona1), obec poskytuje z finančných prostriedkov
poukázaných podľa osobitného predpisu2) dotácie na osobné náklady a prevádzkové
náklady pre subjekty zadefinované v osobitnom predpise1 ).
2. Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej len „VZN“) určuje rozsah podmienok
a spresňuje okruh subjektov tak, ako ho na poskytovanie dotácií splnomocňuje osobitný
zákon 1)
Článok 2
Podmienky poskytnutia dotácie
1. Zriaďovateľ (ďalej aj ako „žiadateľ“ alebo „prijímateľ“) doručí úplnú písomnú žiadosť
v tlačenej podobe v dvoch vyhotoveniach na adresu: Obecný úrad v Šarišských
Michaľanoch, ul. Kpt. Nálepku č. 18, 082 22 Šarišské Michaľany.
2. Zriaďovateľ je povinný v žiadosti uviesť alebo k žiadosti priložiť :


Číslo konania a dátum dokladu o súhlase obce so zaradením súkromnej ZUŠ do siete škôl
a školských zariadení MŠ SR



kópiu dokladov o zriadení súkromnej ZUŠ (zriaďovaciu listinu), ak tento doklad
v predchádzajúcom období obci nepredložil alebo ak došlo k zmene údajov
označenie verejného registra, v ktorom sa nachádza informácia o právnej
subjektivite žiadateľa – zriaďovateľa (napr. obchodný register a pod.)
údaje o štatutárnom zástupcovi žiadateľa v rozsahu meno, priezvisko, titul,
bydlisko, ak nie sú uvedené vo verejnom registri
kópiu dokladu o čísle účtu zriaďovateľa a označenie banky, v ktorej je účet vedený,
na ktorý žiada dotáciu poskytnúť (zmluva o zriadení účtu), ak tento doklad
v predchádzajúcom období obci nepredložil alebo ak došlo k zmene.





3. Konečný termín podania písomnej žiadosti, vrátane príloh podľa bodu 2., (ďalej len
„žiadosť“) o dotáciu je 20.december kalendárneho roka, ktorý predchádza
kalendárnemu roku, na ktorý sa má dotácia poskytnúť (ďalej aj ako „príslušný rok“).
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4. Žiadosť podaná po 20. decembri príslušného roka sa považuje za podanú oneskorene.
Oneskorene podaná žiadosť môže byť posúdená v rámci schvaľovania ďalších úprav
rozpočtu obce v priebehu rozpočtového roka, ku ktorému sa žiadosť vzťahuje, (ďalej
len „rozpočtový rok“) a to v závislosti od finančných možností rozpočtu obce.
5. Základná umelecká škola, zriaďovateľovi ktorej sa dotácia poskytuje, musí mať sídlo
na území obce Šarišské Michaľany.
Článok 3
Výška , účel a použitie dotácie
1. Obec Šarišské Michaľany poskytuje podľa tohto VZN finančné prostriedky na mzdy
a prevádzku na rozpočtový rok zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej
školy.
2. Výška dotácie pre zriaďovateľa súkromnej základnej umeleckej školy sa určuje
nasledovne:
a)
na jedného žiaka v individuálnej forme:
920,00 EUR/ročne
b)
na jedného žiaka v skupinovej forme:
300,00 EUR/ročne
3. Prijímateľ dotácie podľa VZN je oprávnený použiť dotáciu do 31. decembra
rozpočtového roka len na úhradu mzdových a prevádzkových nákladov.
4. Prijímateľ dotácie je povinný vytvoriť podmienky pre kontrolu čerpania dotácie
poskytnutej z rozpočtu obce. Ak sa v rámci kontroly zistí, že zriaďovateľ porušil
finančnú disciplínu podľa osobitného predpisu3), prijímateľ je povinný vrátiť
poskytnutú dotáciu vo výške porušenia finančnej disciplíny vrátane sankcie
zodpovedajúcej charakteru porušenia3).
5. Výška dotácie môže byť upravená v priebehu rozpočtového roka na základe zmeny
právnej úpravy4) vzťahujúcej sa k problematike financovania dotácií podľa VZN.
Zmeny vo výške dotácie sa uskutočňujú zmenou všeobecne záväzného nariadenia.
6. Pri použití dotácie musí prijímateľ :
a) zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia a to v súlade s osobitným
zákonom3),
b) zabezpečiť vedenie účtovnej evidencie o poskytnutej dotácii a to v súlade s osobitným
zákonom5),
c) vyznačiť na origináloch účtovných dokladov text: „Dotácia z rozpočtu Obce Šarišské
Michaľany“
Článok 4
Poskytovanie a vyúčtovanie dotácie
1. Obec oznámi zriaďovateľovi výšku ročnej dotácie najneskôr do 31. januára
príslušného roka.
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2. Obec poskytne zriaďovateľovi dotáciu vo výške 1/12 zo sumy určenej podľa VZN
do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
3. Dotáciu je možné poskytnúť až po schválení rozpočtu zastupiteľstvom obce.
4. Prijímateľ dotácie je povinný vykonať vyúčtovanie dotácie a predložiť ho obci
v lehotách a za podmienok ustanovených v písomnom oznámení o poskytnutí
dotácie na mzdy a prevádzku.
5. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. rozpočtového roka, je prijímateľ
povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 10.01. nasledujúceho
kalendárneho roka.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v
Šarišských Michaľanoch dňa 17.12.2019 uznesením číslo X-6/2019 a nadobúda
účinnosť dňom 01.01.2020.
V Šarišských Michaľanoch dňa 17.12.2019

Mgr. Jozef Mačo
starosta obce

___________________________________________________________________________
1)

§ 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2)
§ 7a) zák. č .597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
3)
zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
4)
napr. Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
5)
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení
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