Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.

Obecné zastupiteľstvo v Mengusovciach vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 a § 11,
ods. 4, písm. b/, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
podľa § 7, ods. 4, zákona č. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie obce.
Článok l
Úvodné ustanovenie
1. Účelom tohto VZN je upraviť postup pri poskytovaní dotácií v súlade s platnou právnou
úpravou zákona č. 583/2004, § 7, ods. 4.
2. Dotácie môžu byť poskytnuté subjektom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce
/ďalej len subjekt poskytnutia dotácie/ alebo vykonávajú činnosť na území obce, alebo
poskytujú služby obyvateľom obce.
3. Dotácia je viazaná na preukázanie opodstatnenosti takéhoto poskytnutia.
Článok 2
Podmienky poskytovania dotácií
1. Dotáciu obec poskytuje subjektu iba za predpokladu, že:
 nie je v likvidácii
 nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok.
Článok 3
Žiadosť o poskytnutie dotácie
1. Dotáciu poskytuje obec:
 na základe písomnej žiadosti
 z vlastného podnetu.
2. Písomná žiadosť o dotáciu musí obsahovať:
 presné označenie žiadateľa
 špecifikáciu účelu, na ktorý sa má dotácia poskytnúť
 rozsah dotácie
 časové rozčlenenie použitia dotácie
Obec je oprávnená stanoviť individuálne aj ďalšie podmienky, pokiaľ sa jej to javí potrebné.
 centrum voľného času predkladá prílohu k žiadosti - menný zoznam detí s trvalým
pobytom v obci Mengusovce, kópiu rozhodnutia o prijatí dieťaťa do centra voľného
času.

Článok 4
Účel dotácie
1. Použitie dotácie je viazané výlučne na podporu všeobecne prospešných služieb alebo
verejnoprospešných účelov,
2. Pod podporou účelov uvedených v bode l sa rozumie:
 humanitná starostlivosť,
 doplnkové vzdelávanie detí a mládeže vrátane organizovania telesnej výchovy a športu,
 tvorba a ochrana životného prostredia,
 rozvoj vedy, vzdelania a telovýchovy,
 záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času
na deti do dovŕšenia 15 roku veku .
Článok 5
Poskytnutie dotácie
O poskytnutí dotácie rozhoduje Obecné zastupiteľstvo v Mengusovciach.
Článok 6
Forma poskytnutia dotácie
1. Dotácia sa poskytuje na základe písomnej zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom a
príjemcom.
2. Písomná zmluva obsahuje:
 formu poskytnutia dotácie
 výšku dotácie
 účelné vymedzenie použitia dotácie
 záväzok vrátiť dotáciu, pokiaľ sa nepoužije na účel uvedený v zmluve.
3. Písomnú zmluvu podpisuje za obec starosta obce.
Článok 7
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce Mengusovce.
2. Obecné zastupiteľstvo každoročne stanoví rozsah finančných prostriedkov určených na
dotácie.
3. Rozsah podľa bodu 2 možno meniť, pokiaľ sa ukáže, že dotácia je potrebná na zabezpečenie
verejno-prospešnej činnosti.
4. Toto VZN č.2/2013 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom uznesením č. 16/2013 dňa
21.3.2013.
5. Týmto nariadením sa ruší VZN č. 1/2005 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu
obce.
6. VZN nadobúda účinnosť dňom 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli..

Milan
V e c h t e r
starosta obce

Doložky:
 Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie
na úradnej tabuli obce dňa 6. 3. 2013.

Podpis ………………………….

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení obecným zastupiteľstvom
dňa 21.3.2013 vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 25.3.2013.

Podpis …………………………
 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule obce dňa
10.4.2013

Podpis ………………………….
 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňa 9.4.2013

Podpis ………………………….

