Obec Liptovský Ondrej , 032 04 Liptovský Ondrej

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Liptovský Ondrej
číslo 3 /2014
o poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu obce Liptovský Ondrej

Obecné zastupiteľstvo obce Liptovský Ondrej podľa § 6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

Čl. I
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len „VZN“/ upravuje poskytnutie finančného príspevku
na pobyt v materskej škôlke z rozpočtu obce Liptovský Ondrej /ďalej len „obce“/ pre rodiča, alebo
inú fyzickú osobu ako rodič, ktoré má dieťa zverené do osobnej starostlivosti, alebo do pestúnskej
starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, ( ďalej len zákonný zástupca ) s trvalým pobytom v obci za
predpokladu, že obec má na tento účel v rozpočte na príslušný rozpočtový rok vyčlenené finančné
prostriedky.

Čl. II
Určenie výšky príspevku
1. Výšku príspevku určuje obec v závislosti od počtu detí navštevujúcich materskú škôlku.
Celková výška príspevku prislúchajúca na jedno dieťa v príslušnom kalendárnom roku
nemôže presiahnuť sumu určenú Obecným zastupiteľstvom v Liptovskom Ondreji.
2. V roku 2015 maximálna výška príspevku na dieťa vo veku 3-5 rokov je učená v sume 15
EUR na mesiac podľa prílohy č. 1
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Čl III.
Základné podmienky poskytnutia príspevku a náležitosti žiadosti
1. Oprávneným žiadateľom o príspevok je rodič dieťaťa, alebo zákonný zástupca, ktorý sa
osobne stará o dieťa a spĺňa tieto podmienky:


Má trvalý pobyt v obci



Má vyrovnané všetky poplatky voči obci ( daň z nehnuteľností, TKO, voda atď. )



Dieťa sústavne navštevuje materskú škôlku

2. Žiadateľovi

možno príspevok poskytnúť na základe žiadosti o poskytnutie finančných

prostriedkov na pobyt dieťaťa v maternej škôlke ( príloha č. 2 ). Žiadosť je potrebné podať
v kalendárnom roku 2014 do 30.11.2014 a v ďalších rokoch do 15. októbra kalendárneho
roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku , za ktorý sa má dotácia poskytnúť
3. Žiadosť musí obsahovať:
a. Osobné údaje žiadateľa ( zákonný zástupca dieťaťa ), meno ,priezvisko, bydlisko
b. Osobné údaje dieťaťa, meno priezvisko, dátum narodenia, bydlisko
c. Názov a sídlo materskej školy, ktorú bude dieťa navštevovať
d. Číslo účtu žiadateľa, na ktorý sa má príspevok zaslať
4. Oprávnený žiadateľ o príspevok predloží obecnému úradu potvrdenie o návšteve materskej
škôlky .
5. Odporúčanými údajmi v žiadosti sú iné kontaktné údaje, ako napr .telefón, alebo elektronická
pošta
6. Obecný úrad poskytne príspevok rodičovi, alebo zákonnému zástupcovi, vždy do
15.nasledujúceho mesiaca
Čl IV.
Práva a povinnosti príjemcu príspevku
Príjemca je oprávnený využiť príspevok výlučne na financovanie pobytu dieťaťa v materskej škôlke
1. Príjemca je povinný vykonať vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov za kalendárny
rok a predložiť ho obecnému úradu v termíne do 15.januára nasledujúceho kalendárneho roku
podľa prílohy č. 3.
2. Príjemca vráti príspevok , alebo jeho pomernú časť:


Ak sa preukáže, že dieťa nenavštevuje materskú škôlku



Ak sa preukáže neoprávnené vyplatenie , najmä v dôsledku nesprávne uvedených údajov
v žiadosti
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ČL.V.
Záverečné ustanovenia a účinnosť
Zmenu príspevku a doplnky tohto VZN schvaľuje každoročne a aktualizuje prílohu č. 1 VZN Obecné
zastupiteľstvo Liptovský Ondrej
Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovský Ondrej č. 3/2014 bolo schválené dňa 05.12.2014
uznesením OZ č. 6/2014 a nadobúda účinnosť od 1.1.2015

p. Žubor Ľ.
Starosta obce Liptovský Ondrej

VZN zverejnené na úradnej tabuli dňa: 23.10.2014
VZN zvesené dňa : 05.12.2014
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Príloha č.1

Výška príspevku pre rok 2015 z výnosu DzPFO pre obec Liptovský Ondrej je stanovená na :


15 €/ 1 dieťa / l mesiac pobytu v materskej škôlke
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Príloha č. 2

Žiadosť
o poskytnutie finančných prostriedkov na pobyt dieťaťa v materskej škôlke

Meno a priezvisko žiadateľa:

Meno a priezvisko dieťaťa:
Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:

Číslo účtu žiadateľa:

Názov a sídlo materskej škôlky:

Iné údaje:



Príloha k žiadosti: Potvrdenie o návšteve materskej škôlky
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Príloha č. 3

Vyúčtovanie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škôlke

Meno a priezvisko žiadateľa:

Meno a priezvisko dieťaťa:
Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:

Názov a sídlo materskej škôlky:

Poskytnutý príspevok v €
(Počet mesiacov x suma príspevku v € )
Oprávnený príspevok c €
(Počet mesiacov x suma príspevku v € )

Rozdiel : Nedoplatok / Preplatok/ v €

Príloha k vyúčtovaniu:
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