Všeobecne záväzné nariadenie Obce Mužla č. 3/2015
o Mládežníckom fonde Jánosa Endrődyho a na poskytovanie finančných
prostriedkov z vlastných príjmov obce Mužla na plnenie cieľov mládežníckeho
fondu na území obce Mužla

Obec Mužla na základe ust. § 6 ods. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov, vydáva Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015,
ktorým sa upravujú stanovy Mládežníckeho fondu Jánosa Endrődyho a stanovujú
podmienky poskytovania finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce Mužla
na plnenie cieľov mládežníckeho fondu na území obce Mužla ako aj podmienky
a pravidlá poskytovania finančných prostriedkov z Mládežníckeho fondu Jánosa
Endrődyho osobám, ktoré požiadajú o podporu z fondu.
Úvodné ustanovenia
Účelom všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN „ ) je zakotvenie stanov
Mládežníckeho fondu Jánosa Endrődyho, presné vymedzenie podmienok poskytovania
finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce Mužla na plnenie cieľov mládžníckeho
fondu na území obce Mužla ako aj presné vymedzenie podmienok a pravidiel
poskytovania finančných prostriedkov z Mládežníckeho fondu Jánosa Endrődyho
osobám, ktoré požiadajú o podporu z fondu.
Čl. I.
Predmet VZN - Stanovy Mládežníckeho fondu Jánosa Endrődyho
Predmetom tohto VZN sú :
1
2
3
4

stanovy Mládežníckeho fondu Jánosa Endrődyho,
príloha č. 1 – podmienky čerpania podpory Fondu Jánosa Endrődyho
príloha č. 2 – formuláre žiadostí o príspevok z fondu,
príloha č. 3 - vzory PRÍSĽUBU.
Čl. II.
Vymedzenie cieľov a pôsobnosti fondu

1) Obec Mužla v roku 2008 založila Mládežnícky fond Jánosa Endrődyho (ďalej
len fond) s cieľom pomoci mládeži, žijúcej v obci Mužla s príspevkom
z fondu na naštartovanie pracovnej činnosti, podnikania, založenia
domácnosti alebo pri pokračovaní štúdií na vysokej škole. S čiastočnou
pomocou z fondu sa ráta aj pre tých, ktorí majú trvalý pobyt v niektorej zo
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susedných alebo blízkych obcí a zároveň navštevovali Základnú školu Jánosa
Endrődyho v Mužle.
2) Fond pri založení ako aj počas trvania nemá právnu subjektivitu, správu
fondu vykonáva starosta obce, na základe a v medziach VZN č. 3/2015 a
uznesení obecného zastupiteľstva.
3) Obec Mužla v roku 2008 založila účelový, pre potreby fondu slúžiaci
osobitný bankový účet.
Čl. III.
SPÔSOB TVORBY PROSTRIEDKOV FONDU
1) Finančné prostriedky – vlastné príjmy obce na tento účel sa vytvárajú v procese
hospodárenia obce. V rámci schvaľovania rozpočtu obce a jeho zmien na príslušný
kalendárny rok obecné zastupiteľstvo vyčlení objem finančných prostriedkov ako časť
vlastných príjmov obce určených na dopĺňanie prostriedkov fondu.
2) Prostriedky fondu sa zhromažďujú na účelovo, pre potrebu fondu založenom
osobitnom bankovom účte od roku 2008, kedy sa osobitný účet založil.
3) Obecné zastupiteľstvo v Mužle až do roku 2020 každoročne prispeje do fondu
čiastkou 18.000,-€. Táto položka musí byť zaradená do rozpočtu obce a obecným
zastupiteľstvom schválená. Od roku 2021 sa táto čiastka prehodnotí, v závislosti od
hospodárskej situácie a finančných možností Obce Mužla.
4) Okrem obce môžu do fondu prispieť aj rozpočtové a príspevkové organizácie založené
obcou (nie ale z prostriedkov získaných od obce), obyvatelia obce Mužla ako aj iné
právnické a fyzické osoby.
5) Každý rok sa na obecnom úrade k 31.decembru vyhotoví súpis finančných
prostriedkov na osobitnom bankovom účte. Každý rok sa na obecnom úrade
k 31.decembru vyhotoví aj súpis účtu jednotlivých žiadateľov o prehľade čerpania
príspevku z fondu s uvedením hraničného termínu čerpania. Starosta obce najneskôr
do 30.apríla nasledujúceho roka predloží do obecného zastupiteľstva informatívnu
správu o stave finančných prostriedkov na osobitnom bankovom účte. Za vyhotovenie
súpisov zodpovedá starosta obce (prednosta obecného úradu) a súpisy kontrolujú
obecné zastupiteľstvo a kontrolór obce.
6) Obec môže platným uznesením obecného zastupiteľstva, mimoriadne, na prechodnú
dobu použiť finančné prostriedky z osobitného bankového účtu, založeného pre
potreby fondu na iný účel pre potrebu obce za predpokladu, že:
a. v priebehu roka obecný úrad povinný v obvyklom termíne uspokojiť všetky
žiadosti na príspevok z fondu, ktoré boli za trvania prechodnej doby predložené
a obecným zastupiteľstvom schválené,
b. prostriedky z osobitného bankového účtu sa môžu použiť iba na financovanie
investícií, riešenia havarijnej situácie alebo na kofinancovanie alebo
predfinancovanie príspevkov získaných z fondov Európskej únie alebo z iných
fondov účelom realizovania investícií,
c. lehota splatenia finančných prostriedkov, použitých z osobitného bankového účtu
na iný účel nesmie presiahnuť 20 mesiacov,
d. výška finančných prostriedkov, použitých z osobitného bankového účtu na iný
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účel nesmie presiahnuť štvrtinu prostriedkov, aktuálne disponibilných na
osobitnom bankovom účte.
Čl. IV.
PODMIENKY POSKYTOVANIA PRÍSPEVKOV Z FONDU
1) Žiadateľ o príspevok z fondu je žiak. O príspevok z fondu požiada v mene žiaka jeho
rodič podľa ods.3), v termíne od 01. do 30. septembra kalendárneho roka, v ktorom
jeho dieťa zahajuje deviaty ročník na základnej škole. Následne, po zaevidovaní
žiadostí pracovníci obecného úradu v súčinnosti s riaditeľmi Materskej školy
v Mužle, Základnej školy Jánosa Endrődyho v Mužle a Základnej školy
s vyučovacím jazykom slovenským v Štúrove, spolu s rodičmi žiakov s trvalým
pobytom v Mužle, ktorí navštevujú inú základnú školu vyhotovia súpis prísľubov za
daný školský rok, ktorý sa zachová na obecnom úrade. Riaditelia škôl pomocou
triednych učiteľov informujú žiakov 9. ročníkov pri zahájení školského roka ako aj
ich rodičov na možnosť podania žiadosti na obecný úrad do 30.septembra
kalendárneho roka.
2) Starosta obce spolu s riaditeľmi základných škôl odovzdajú prísľuby žiakom 9.
ročníka základných škôl v deň rozlúčky so školou alebo spolu s vysvedčeniami v deň
odovzdávania vysvedčení na konci školského roka.
3) Príspevok z fondu v zmysle ods.5) je možné uhradiť:
a. žiakovi Základnej školy Jánosa Endrődyho s trvalým pobytom v obci Mužla a
zároveň fyzicky žijúcemu na území obce Mužla,
b. alebo žiakovi Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v Štúrove
s trvalým pobytom v obci Mužla a zároveň fyzicky žijúcemu na území obce
Mužla,
c. alebo žiakovi inej základnej školy s trvalým pobytom v obci Mužla a zároveň
fyzicky žijúcemu na území obce Mužla,
d. alebo žiakovi Základnej školy Jánosa Endrődyho s trvalým pobytom v inej obci,
ak sa narodil 01.01.1994 alebo neskôr.
4) Príspevok z fondu sa neuhrádza žiadateľovi, ktorý:
a. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo
b. za najmenej štyri absolvované ročníky základnej školy mal za chovanie horšiu
klasifikáciu ako jednotka.
5) Podľa predloženej žiadosti, na základe podkladov riaditeľa materskej školy, riaditeľov
základných škôl a potvrdenia obce Mužla o dĺžke trvalého pobytu v obci Mužla sa
konkrétna výška podpory z fondu vyráta na obecnom úrade. Výška podpory z fondu sa
uvedie na prísľube. Podpora sa vyráta podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa,
absolvovania posledného ročníka Materskej školy v Mužle a absolvovania ročníkov
základnej školy takto:
a. 50,-€ za každý začatý rok trvalého pobytu v obci Mužla, ak zároveň fyzicky žije
na území obce Mužla, za obdobie od absolvovania posledného ročníka Materskej
školy v Mužle až po posledný absolvovaný ročník na niektorej zo základných
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škôl, alebo za časť tohto obdobia (najviac 500,-€),
b. 100,-€ za absolvovanie posledného ročníka Materskej školy v Mužle,
c. 50,-€ za absolvovanie každého ročníka Základnej školy Jánosa Endrődyho v
Mužle alebo Základnej školy s vyuč. jazykom slovenským v Štúrove (najviac
450,-€),
d. 200,-€ za vynikajúci prospech (s priemerom 1,0 – 1,5) v 5., 6., 7., 8.ročníku
súčasne, na Základnej škole Jánosa Endrődyho alebo na Základnej škole
s vyučovacím jazykom slovenským v Štúrove.
Výška príspevku obce sa určí ako súčet odstavcov pod písmenami a.) až d.), pričom
najvyšší možný príspevok pre jedného žiadateľa je 1.250,-€. Výška príspevku obce sa
uvedie na prísľub.
6) Žiadateľovi sa uhrádza príspevok z fondu po:
a. ukončení strednej školy – gymnázia s maturitou alebo strednej školy s maturitou
alebo učňovskej školy s výučným listom,
b. predložení žiadosti o vyplatenie príspevku na Obecný úrad v Mužle, v ktorom
žiadateľ presne vymedzí sumu, termín a účel čerpania príspevku (alebo časti
príspevku) z fondu, pričom účel čerpania musí byť v súlade s ustanovením Čl. 5
tohto VZN,
c. predložení povinnej prílohy žiadosti, ktorú tvorí:
i. prísľub, ktorý od starostu obce žiadateľ obdržal súčasne s vysvedčením
deviateho ročníka základnej školy (na obecnom úrade sa vyhotoví a uloží
fotokópia prísľubu),
ii. osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania na Materskej škole
v Mužle (na obecnom úrade sa vyhotoví a uloží fotokópia dokladu),
iii. maturitné vysvedčenie alebo výučný list (so súhlasom žiadateľa sa na
obecnom úrade vyhotoví a uloží fotokópia),
iv. koncoročné vysvedčenia v každom absolvovanom ročníku ZŠ (so súhlasom
žiadateľa sa na obecnom úrade vyhotoví a uloží fotokópia vysvedčení),
v. občiansky preukaz na nahliadnutie.
7) Žiadateľ predkladá žiadosť o príspevok z fondu spolu s povinnými prílohami
najneskôr 30 dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva, na ktorom sa jeho žiadosť
prerokuje. Po predložení žiadosti o vyplatenie príspevku z fondu pracovníci obecného
úradu prekontrolujú úplnosť žiadosti aj s prílohami a overia správnosť údajov
v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
8) Ak je žiadosť úplná, je v súlade s ustanoveniami VZN č. 3/2015, starosta obce
predloží poslancom žiadosť na schválenie, a to na nasledujúcom zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosti, ktoré sú v súlade
s ustanoveniami VZN č.3/2015, pričom na príspevok z fondu nevzniká právny nárok,
je to iba možnosť pre žiadateľa.
9) Po uznesení obecného zastupiteľstva obec z fondu nevypláca hotovosť podľa prísľubu
a žiadosti, uhrádza predložené faktúry alebo účty, ak sú v súlade s účelom
poskytovania príspevkov z fondu a ostatnými ustanoveniami VZN č. 3/2015. Jedinú
výnimku tvorí poskytnuté štipendium.
10) Príspevok z fondu sa môže čerpať v lehote do desiatich rokov od prevzatia prísľubu
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žiadateľom.
11) Ak obecný úrad dodatočne zistí, že príspevok pre žiadateľa bol uhradený v rozpore
s ustanoveniami VZN č. 3/2015 alebo Stanov Mládežníckeho fondu Jánosa Endrődyho
na vytváranie šance z roku 2008, žiadateľovi uloží povinnosť vrátiť poskytnutý
príspevok z fondu. Žiadateľ je v takomto prípade povinný príspevok alebo časť
príspevku neodkladne vrátiť, najneskôr do 30-ich dní od vyzvania obceným úradom na
vrátenie príspevku alebo časti príspevku. Nevrátený príspevok má obec právo
vymáhať v exekučnom konaní.
12) Príspevok z fondu nemôže byť predmetom dedenia.
Čl. V
ÚČEL POSKYTOVANIA PRÍSPEVKOV Z FONDU
1) Z fondu sa poskytujú príspevky týkajúce sa výdavkov v súvislosti:
a. s pokračovaním v štúdiu, ako napr. školné, študijné výdavky, učebnice
a skriptá, študijné pomôcky, jazykové kurzy, umelecké školy, školenia,
exkurzie - ktoré súvisia s predmetom výučby, získanie maturity.
b. so zahájením pracovnej činnosti alebo podnikania, ako aj s pokračovaním
v týchto činnostiach. Ďalej na nákup pracovných prostriedkov, skladových
zásob, financovanie odborných kurzov a školení, na platbu lízingov
a splátok, na získanie povolení, registrácií a oprávnení, na získanie
vodičských oprávnení kategórie C, D, T. Pričom príspevok na kategóriu B
sa poskytuje len za predpokladu, že súvisí s pracovnou činnosťou taxikára,
podobných profesijných činností alebo činností, u ktorých je nevyhnutné
riadenie osobného motorového vozidla,
c. so založením domácnosti. Na financovanie nákupu bytu, rodinného domu,
na rekonštrukciu bytu, nákupu stavebného pozemku, na investície do
ekologických technológií v súvislosti s bývaním.
2) Z fondu sa poskytujú príspevky na štipendiá. Pri štipendií rozhoduje celková doba
štúdií, a počet úspešne ukončených semestrov.
3) Podrobné členenie možného čerpania príspevku je uvedené v Podmienkach čerpania
podpory Fondu Jánosa Endrődyho.
Čl. VI.
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1) Toto VZN pre žiadateľov, žiakov v 9. ročníku ZŠ v školskom roku 2014/2015
a starších ruší právoplatnosť Stanov Mládežníckeho fondu Jánosa Endrődyho na
vytváranie šance, ktoré sa vyhotovili v októbri 2008, a obecné zastupiteľstvo ich
schválilo v roku 2008.
2) Ak žiadateľ predloží žiadosť na príspevok fondu a prísľub vystavený podľa Stanov
Mládežníckeho fondu Jánosa Endrődyho na vytváranie šance, obecné zastupiteľstvo
túto žiadosť prerokuje v zmysle týchto stanov, platných do nadobudnutia
právoplatnosti VZN č. 3/2015.
3) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú:
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a)
b)
c)
d)

poverený zamestnanec obecného úradu,
starosta obce,
poslanci obecného zastupiteľstva,
hlavný kontrolór obce.

4) Zmeny a doplnky tohto VZN možno vykonať iba uznesením obecného
zastupiteľstva v zmysle ustanovení zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.
5) Obecné zastupiteľstvo v Mužle sa uznieslo na vydaní tohto VZN č. 3/2015 pod číslom
uznesenia:

V Mužle dňa 24.06. 2015
Ing.Iván Farkas, v.r.
starosta obce

Návrh VZN pred schválením bol vyvesený: 10.06. 2015
zvesený: 24.06. 2015
VZN po schválení bol vyvesený: 25.06. 2015
zvesený : 10.07. 2015
Toto VZN nadobúda účinnosť od :
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10.07. 2015

Príloha č. 2

Žiadosť vyplňte čitateľne !

Obec Mužla
Obecný úrad Mužla

Uzávierka podania žiadostí :

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z FONDU JÁNOSA
ENDRNŐDYHO V ZMYSLE VŠEOBECNE ZÁVӒZNÉHO NARIADENIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA MUŽLA č. 3/2015
IDENTIFIKÁCIA ŽIADATEĽA
Žiadateľ:
meno a priezvisko: .......................................................
dátum narodenia: ........................................................
s trvalým pobytom: .....................................................
Zákonný zástupca:
meno a priezvisko: .......................................................
s trvalým pobytom: .....................................................
mám dlh voči obecnému úradu:

NIE

ÁNO *

ak ÁNO, z akého titulu, a v akej výške: ............................................................
Žiadateľ absolvoval posledný ročník Materskej školy v Mužle?

ÁNO NIE *

Ktoré ročníky ZŠ Jánosa Endrődyho v Mužle alebo ZŠ s vyuč.jazykom slovenským v
Štúrove absolvoval?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

**

Obec Mužla potvrdzuje, že žiadateľ má/mal/nemá trvalý pobyt v obci Mužla *
od.................................... do.....................................

Pečiatka, podpis prac. OCÚ

Predložené prílohy:
- Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania v Materskej škole v Mužle *
- Vysvedčenia z absolvovaného ročníka ZŠ Jánosa Endrődyho v Mužle alebo ZŠ s
vyuč.jazykom slovenským v Štúrove 1 2 3 4 5 6 7
8
9 **
Žiadosť podaná v Mužle dňa …………………………..
…………………………….
podpis rodiča

Súhlasím so spracovaním osobných údajov:
*nehodiace sa prečiarknite

**zakrúžkujte vhodné poradové čísla ročníkov
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