Obec Uzovský Šalgov
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2005
o podmienkach poskytovania dotácií
Obecné zastupiteľstvo v Uzovskom Šalgove na základe § 6 zákona č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 7, ods. 2, 4 zákona NR SR č. 583/2004
Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v y d á v a toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje metodika
poskytovania dotácií z rozpočtu obce.

Časť I.
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto nariadenia je stanoviť podmienky, vymedziť okruh subjektov a stanoviť
postup pri poskytovaní dotácií z prostriedkov obce Uzovský Šalgov.

Časť II.
Všeobecné ustanovenia

Čl. 1
Zdroje dotácií
1.
a)
b)
c)
d)

Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie:
Na tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt,
Na podporu mládežníckych aktivít s výchovno-vzdelávacím programom,
Vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej výchovy,
Na ochranu životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva.

Čl. 2
Kompetencie pri schvaľovaní dotácií
1. Poskytnutie finančných prostriedkov sa schvaľuje v rámci rozpočtu obce na príslušný
rozpočtový rok za podmienok ustanovených týmto nariadením.
2. Objem finančných prostriedkov pre príslušný kalendárny rok schvaľuje obecné
zastupiteľstvo. Dotáciu do výšky 2 500,– Sk schvaľuje starosta obce. Dotácie nad
2 500,– Sk schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
3. Dotáciu možno poskytnúť v jednom kalendárnom roku na ten istý účel fyzickej alebo
právnickej osobe iba raz a musí sa vyčerpať v tom kalendárnom roku, na ktorý bola
schválená.

Čl. 3
Podmienky poskytovania dotácií
1. Finančné prostriedky môžu byť poskytnuté na základe písomnej žiadosti.
2. Žiadosť o dotáciu obsahuje:
a) názov žiadateľa –
u FO: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontakt
u PO: názov organizácie, adresa, IČO, meno a priezvisko
štatutárneho zástupcu, pečiatka, kontakt
b) názov akcie – stručný popis žiadosti o dotáciu
c) požadovanú výšku dotácie od obce

Čl. 4
Forma poskytovania dotácie
1. Dotáciu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti.
2. Písomnú žiadosť podpisuje starosta obce.
3. Poskytnuté finančné prostriedky nesmú byť použité na nákup alkoholických nápojov,
tabakových výrobkov a na odmeny.
4. Žiadateľ dotácie doloží vyúčtovanie finančných prostriedkov faktúrou alebo
pokladničným blokom.
5. Pri nedodržaní podmienok uvedených v bode 3 a použitia finančných prostriedkov
na iný účel ako je uvedené v žiadosti, žiadateľ je povinný vrátiť dotáciu do pokladne
obce.
6. Vyúčtovanie dotácie previesť do 7 dní od dátumu poskytnutia finančných
prostriedkov.
7. Právnické osoby zúčtovanie finančných prostriedkov doložia do 30 dní po uplynutí
príslušného roka, kedy bola dotácia poskytnutá.

Časť III.
Čl. 5
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2005 o podmienkach poskytovania
dotácií, bolo prejednané na 19. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Uzovskom
Šalgove, dňa 21. októbra 2005 a nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2006.

.............................................
František Lešo
starosta obce

