Obec Dúbravka

IS-1-2013

Rozdeľovanie a poskytovanie finančných prostriedkov
na záujmové vzdelávanie.

Interná smernica
rozdeľovanie a poskytovanie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie

Čl. I
Všeobecné ustanovenie
1. Obec Dúbravka (obec)finančne podporuje záujmové vzdelávanie (ZV) pre deti od
5 do 15 rokov s trvalým pobytom na svojom území v súlade s legislatívou od 01.01.2013
z výnosu dane z príjmov poukázaných územnej samospráve.
2. Obec poskytne finančné prostriedky na náklady na krytie priamych a nepriamych
nákladov ZV pre :
a) CVČ na území okresu Michalovce
b) neziskovým organizáciám, združeniam, fyzickým, resp. právnickým osobám, ktorí
preukážu predmet svojej činnosti, zámer čerpania dotácie a cieľovú skupinu pre ZV
na území obce

Čl. II
Výška finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
1. Výška dotácie na záujmové vzdelávanie je určená v prílohe č. 1.
2. V prípade, že dieťa navštevuje viacero zariadení, dotácia bude poskytnutá iba
jednému z nich. O príjemcovi rozhodne zákonný zástupca dieťa.

Čl. III
Požiadavky pre získanie dotácie na ZV
1. Finančné prostriedky obec poskytne na základe žiadosti
a) o poskytnutí finančných prostriedkov (zoznam občanov s trvalým pobytom v obci
a zápisné lístky, resp. rozhodnutí o prijatí, )
b) občana, resp. zákonného zástupcu dieťaťa, ktorému je poskytované záujmové
vzdelávanie v obci i mimo nej (doklad o zápise a čestné vyhlásenie)
2. O poskytnutí dotácie na ZV obec uzatvorí so žiadateľom / resp. príjemcom/písomnú
zmluvu ,v ktorej obaja účastníci dohodnú podmienky poskytnutia dotácie.
3. Termín podania písomných žiadostí je do 15.novembra kalendárneho roka, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa má dotácia poskytnúť. Termín podania
žiadostí na rok 2013 je 30.apríl.
4. Obec oznámi výšku dotácie žiadateľovi do 31. januára príslušného kalendárneho roka, v
roku 2013 do 10.mája.
5. Obec poskytne dotáciu bezhotovostným prevodom z účtu poskytovateľa na účet
prijímateľa po nadobudnutí účinnosti zmluvy, najneskôr do 31.5 prísl. kalendárneho roka.

Čl. IV
Záverečné ustanovenie
1. Tento predpis je interným normatívnym právnym aktom záväzným pre obec Dúbravka
a účinnosť nadobúda dňom schválenia uznesením Obecného zastupiteľstva.
2. Výšku dotácie na príslušný kalendárny rok schvaľuje OZ samostatne a je uvedená v prílohe
č. 1 tejto smernice. Schválená výška dotácie je platná aj na nasledujúce kalendárne roky
až do schválenia jej zmeny.
2. Zmeny a doplnenia predpisu je oprávnene vykonať výlučne Obecné zastupiteľstvo obce
Dúbravka.

Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Dúbravka uznesením č. 2/2013/A2
zo dňa 24.4.2013

V Dúbravke 24.4.2013

.......................................
Andrej Bajužík
starosta obce

Príloha č. 1
k smernici IS-1-2013 o rozdelení a poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové
vzdelávanie obce Dúbravka

1. Výška dotácie obce Dúbravka na záujmové vzdelávanie na rok 2013 je 50,- € na
1 dieťa

Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Dúbravka uznesením č. 2/2013/A2
zo dňa 24.4.2013
*pozn.
Schválená výška dotácie je platná aj na nasledujúce kalendárne roky až do schválenia jej
zmeny (Čl. IV odst. 2 IS-1-2013).

V Dúbravke dňa 24.4.2013

.......................................
Andrej Bajužík
starosta obce

