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Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č. 2/2005
o poskytovaní dotácií
Obec Nededza podľa § 4 ods. 3 písm. h) a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 7 ods. 2 a 4
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v záujme utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý
spôsob života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie, ako aj utvárať
podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, kultúry, osvetovej
činnosti, záujmovej umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu, sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení o poskytovaní dotácií.
§1
1) Toto Všeobecné záväzne nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje spôsob
a podmienky poskytovania finančných dotácií z rozpočtu obce Nededza
právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec alebo právnickým osobám,
fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území
obce a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných
alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.
§2
1) Celkovú výšku finančných prostriedkov určených na poskytnutie dotácií,
schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v rámci rozpočtu obce na príslušný kalendárny
rok.
§3
1) O finančnú dotáciu sa môže uchádzať každá právnická osoba založená obcou
alebo ostatné právnické osoby (ďalej len „organizácie“), fyzické osoby –
podnikatelia, ktorých činnosťou sa utvárajú a chránia zdravé podmienky
a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chránia životné prostredie, ako
aj utvárajú podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na
vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú,
kultúrnu a športovú činnosť (ďalej len „jednotlivci“).
Dotácia týmto organizáciam a jednotlivcom bude poskytnutá na základe
písomnej žiadosti (príloha č.1 – vzor) podanej do podateľne Obecného úradu
v Nededzi.
§4
1) Žiadosti o finančnú dotáciu na činnosti organizácií a jednotlivcov uvedených
v § 3 tohto VZN je možné predložiť do 15. marca bežného roka.
2) Pri rozhodovaní o výške dotácie sa prihliada predovšetkým na význam
realizovaných činností danou organizáciou alebo jednotlivcom pre obec,
k finančnej náročnosti realizovaných činností a k účelnosti finančnej dotácie.

§5
1) Na poskytnutie finančnej dotácie nie je právny nárok.
2) Poskytnutie dotácie schvaľuje Obecné zastupiteľstvo, dotácia môže byť
poukazovaná jednorazovo alebo v splátkach podľa potreby žiadateľa.

§6
Finančná dotácia je len doplnkovým zdrojom a nie je možné z neho vykrývať celú
činnosť organizácie a jednotlivca.
§7
Pri poskytovaní dotácie sú prednostne podporované podujatia a činnosti usporiadané na
území obce.
§8
Po realizácií činnosti, na ktorú bola poskytnutá účelová dotácia z rozpočtu obce, sú
organizácia a jednotlivec povinní, najneskôr do 31.1. nasledujúceho roku, odovzdať na
Obecný úrad Nededza písomnú správu o použití finančnej dotácie ktorá bude
obsahovať druhové členenie výdavkov (nákup materiálu, mzdy, služby a pod.)
§9
Ak sa činnosť, resp. podujatie neuskutoční alebo organizácia a jednotlivec poruší toto
VZN, schválenú finančnú dotáciu je žiadateľ povinný vrátiť v plnej výške alebo
v čiastke , na ktorú sa porušenie VZN vzťahuje v termíne do 30 dní od vyzvania.
§ 10
Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Nededzi dňa 9.12.2005.
Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa jeho prijatia Obecným
zastupiteľstvom v Nededzi.

V Nededzi, dňa 9.12.2005
Ing.Dušan Vajda
starosta obce

Príloha č.1
Žiadosť
o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Nededza na všeobecne prospešné
činnosti a podujatia
1. Žiadateľ:
a) Názov organizácie, resp. inej právnickej osoby:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
b) Sídlo a presná adresa žiadateľa, tel.č.:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
c) Bankové spojenie, číslo účtu:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Názov podujatia:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Miesto a čas konania:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Usporiadateľ a spoluorganizátori podujatia:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Zodpovedná osoba usporiadateľa tel.č. (meno a priezvisko, adresa)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6. Požadovaná čiastka ako dotácia
7. Význam podujatia pre obec Nededza

Dátum

––––––––––––––––––––––––––––––––
podpis a pečiatka žiadateľa

