OBEC IGRAM

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE IGRAM č. 1/2007
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

V Igrame, dňa

Vypracoval:

Obecné zastupiteľstvo obce Igram, v súlade s §6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
č. 1/2007
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
Účel všeobecne záväzného nariadenia obce
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia obce (ďalej len „VZN“) je stanovenie
podmienok pre poskytovanie dotácií právnickým a fyzickým osobám na podporu všeobecne
prospešných služieb, v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

II. ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Čl. 2
Zdroje dotácií
1.
2.

Zdrojom finančných prostriedkov obce na poskytovanie dotácií je položka rozpočtu
obce č. 642: bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám.
Podmienkou vyčlenenia prostriedkov na poskytovanie dotácií v rozpočte obce, je
zachovanie vyrovnanosti, resp. prebytkovosti rozpočtu; toto ustanovenie platí aj
v prípade dodatočného doplnenia rozpočtu.

Čl. 3
Poskytovanie dotácií
1.
2.

Dotácie vyčlenené v rozpočte obce v súlade s §2 tohto VZN, môžu byť prideľované
právnickým a fyzickým osobám na účely vymedzené týmto VZN.
Obec podporuje formou dotácií nasledovné všeobecne prospešné služby vykonávané,
resp. poskytované na svojom území, resp. pre obyvateľov obce:
a)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b)
poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
c)
tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,

d)
e)
f)
g)
h)
i)

ochrana ľudských práv a základných slobôd,
vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

III. ČASŤ
DOTÁCIE
Čl. 4
Žiadosť o dotáciu a jej posúdenie
1.
2.

3.

Poskytnutie dotácie žiada právnická alebo fyzická osoba písomnou formou, žiadosť
predkladá obecnému úradu.
Obecný úrad posúdi žiadosť z hľadiska formálnych náležitostí, v prípade zistenia
nedostatkov vyzve žiadateľa, aby v stanovenej lehote formálne nedostatky odstránil. Ak
žiadateľ formálne nedostatky neodstráni, žiadosť nemôže byť akceptovaná a obecný
úrad ju žiadateľovi vráti.
Po posúdení a odsúhlasení formálnych náležitostí žiadosti, obecný úrad skontroluje, či
žiadateľ žiada dotáciu pre podporu všeobecne prospešných služieb podporovaných
obcou. V prípade, ak žiadateľ požaduje dotáciu na účely, ktoré nie su v súlade s §3 ods.
2, žiadosť nemôže byť akceptovaná a obecný úrad ju žiadateľovi vráti.

Čl. 5
Schvaľovanie a poskytnutie dotácie
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Obecný úrad predloží na rokovanie obecného zastupiteľstva všetky žiadosti, ktoré boli
posúdené a odsúhlasené v súlade s §4.
Poskytnutie dotácie schvaľuje obecné zastupiteľstvo hlasovaním. Obecné zastupiteľstvo
môže hlasovaním rozhodnúť aj o tom, že dotácia bude poskytnutá v nižšej, ako
požadovanej sume.
Na schválenie dotácie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny uznášaniaschopných
poslancov prítomných na hlasovaní.
Ku schváleným žiadostiam obecné zastupiteľstvo určí aj záväznú lehotu pre
preukázanie použitia dotácie.
Po schválení žiadostí obecný úrad bezodkladne pripraví Dohodu o poskytnutí dotácie na
podporu všeobecne prospešných služieb (ďalej len „Dohoda“); vzor takejto Dohody
tvorí prílohu č. 1 tohto VZN. Dohodu podpisuje žiadateľ - prijímateľ dotácie
a štatutárny zástupca obecného úradu.
Po uzavretí Dohody obecný úrad zabezpečí poskytnutie dotácie.

Čl. 6
Použitie dotácie
1.
2.
3.

4.

Prijímateľ dotácie môže poskytnutú dotáciu použiť výlučne na účel, na ktorý bola
schválená. Zmena účelu použitia dotácie je vylúčená.
Prijímateľ dotácie je povinný najneskôr v lehote stanovenej v zmysle §5 ods. 4
preukázať obecnému úradu účelné použitie dotácie.
V prípade, ak prijímateľ dotácie nepreukáže v stanovenej lehote účelné použitie
dotácie, je povinný do 15 dní odo dňa uplynutie tejto lehoty dotáciu v plnej výške
vrátiť.
Obecný úrad je oprávnený priebežne vykonávať kontrolu účelného používaná dotácie;
prijímateľ je povinný byť pri takejto kontrole súčinný.

IV. ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. 7
Platnosť a účinnosť
1.
2.
3.

Toto VZN schválilo obecné zastupiteľstvo obce Igram dňa 3.5.2007.
Toto VZN bolo vyvesené na obecnú tabuľu dňa 4.5.2007.
Toto VZN nadobúda účinnosť 15 dní po vyvesení na obecnú tabuľu, t.j. 19.5.2007.

Štefan Kovaľ, .v.r.
starosta obce

