číslo: VZN - 07 / 2008

Všeobecne záväzné nariadenie

OBEC Kokšov-Bakša
v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
č. 7 / 2008
O DOPLNENÍ VZN OBCE Kokšov-Bakša č. 1/2006 O Podmienkach poskytovania dotácií
a návratných finančných výpomocí právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území obce
Kokšov-Bakša

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia ( VZN )
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:

26.11.2008
26.11.2008
27.11.2008
06.12..2008
08.12.2008

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
Dátum ukončenia pripomienkového konania:
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:

12.12.2008

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

15.12.2008

VZN nadobúda účinnosť dňom:

01.01.2008

Cyril Hudák
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Kokšov-Bakši podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení, ďalej len ( nariadenie ).

Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Účelom tohto nariadenia je doplnenie VZN č. 1/2006 obce Kokšov-Bakša O podmienkach
poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí právnickým a fyzickým osobám
pôsobiacim na území obce
Kokšov-Bakša.
Čl. 2
Doplnenie
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kokšov-Bakša č. 1/2006 o podmienkach poskytovania
dotácií a návratných finančných na území obce Kokšov-Bakša sa dopĺňa takto:
v Prvej časti
Poskytovanie dotácií a návratných finančných výpomocí
V bode 1. sa pridávajú ďalšie odrážky:
-

-

predložia doklad nie starší ako 1 mesiac , preukazujúci splnenie daňových povinností
predložia doklad nie starší ako 1 mesiac, preukazujúci splnenie povinnosti odvodu
preddavku poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevku na
starobné dôchodkové sporenie
predložili vyúčtovanie predchádzajúcej dotácie a neuplynul termín na jeho
predloženie
dôstojne reprezentovali obec
Čl. 3
Záverečné ustanovenia

Na tomto nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Kokšov-Bakša dňa 12.12.2008.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2009.

V Kokšov-Bakši, dňa 26.11.2008

.............................
Cyril Hudák
starosta obce
VYVESENÉ: 26.11.2008
ZVESENÉ: 11.12.2008

ÚPLNÉ ZNENIE VZN č. 1/2006 – po doplnení
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KOKŠOV – BAKŠA
1/2006, doplnené VZN č. 7 /2008
O podmienkach poskytovania dotácií a návratných ﬁnanč ných výpomo c í pr ávni ckým a fyzi ckým os obám
pôsobiacim na území obce Kokšov-Bakša
Prvá časť
Poskytovanie dotácií a návratných ﬁnanč ných výpomo c í
1. Dotácie a návratné ﬁnančné výpomo c i m
o ž no pos kyt núť fyzi ckým a pr ávni ckým os obám, poki aľ :
- nie sú v likvidácii
- nie sú v takom postavení, že možno dôvodne predpokladať, že nebudú spôsobilí návratnú ﬁnančnú
výpomoc vrá ť, pr í padne nebol o vyhl ásené konkur zné konani e
- nemajú nedoplatky na daniach a poplatkoch voči poskytovateľovi – obci Kokšov-Bakša
- predložia doklad nie starší ako 1 mesiac , preukazujúci splnenie daňových povinnos
- predložia doklad nie starší ako 1 mesiac, preukazujúci splnenie povinnos odvodu pr eddavku
poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie
- včas predložili vyúčtovanie predchádzajúcej dotácie
- dôstojne reprezentovali obec
2.

Obec môže poskytnúť dotáciu zo svojho rozpočtu právnickej osobe, ktorej je zakladateľom na
konkrétne úlohy a ako je vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce.

3.

Obec môže poskytnúť dotáciu aj inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak iná obec alebo VÚC
zabezpečuje niektoré úlohy pre obec Kokšov-Bakša, alebo ak ide o poskytnu e pomo c i pr i likvi dáci i
následkov životnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalos na ich úz emí .

4.

5.

Obec môže poskytnúť dotáciu právnickej osobe, ktorej nie je zakladateľom a fyzickej osobe –
podnikateľovi ak majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, alebo ktoré pôsobia vykonávajú činnosť
na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce a to len na podporu všeobecne prospešných
služieb, verejnoprospešných účelov alebo na podporu podnikania a zamestnanos .
Obec môže poskytnúť návratnú ﬁnanč nú výpomo c zo svoj ho roz poč tu pr ávni ckej os obe, kt or ej je
zakladateľom.
Čl. 2
Formy poskytovania:

1. Na základe písomnej žiados
2. Z vlastného podnetu obce, prípadne ním riadených subjektov.
3. Písomná žiadosť o poskytnu e dot áci e al ebo návr at nej ﬁnančnej výpomoc i m
us í obs ahovať :
- presné označenie žiadateľa doložené dokladmi ( presná iden ﬁkáci a žiadat eľa v súl ade s označení m
na výpise z obchodného registra, u fyzickej osoby meno, priezvisko, presná adresa)
- špeciﬁkáci u pr edme t u, na kt or ý sa m
á pos kyt núť
- rozsah dotácie, resp. návratnej ﬁnanč nej výpomo c i
- časové rozčlenenie
- podmienky návratnos vr át ane úr okových sadz i eb
- rozsah a špeciﬁkáci a m
o ž ného zál ož ného pr áva na nehnut eľ ný m
a j et ok al ebo hnut eľ ných m
a j et ok

4. K žiados je pot rebné dol ož i ť aj dokl ady os vedčuj úce hor e uvedené skut oč nos .
5. Obec je povinná skúmať z vlastnej inicia vy m
o ž nos pos kyt ovani a dot áci í
a návratných ﬁnanč ných výpomo c í pr e vybr ané subj ekt y, a to v nasl edovných obl as ach:
- zdravotníctvo
- školstvo
- sociálna oblasť
- kultúra
- cirkev
- telovýchova a šport
Čl. 3
Účel použi a
1.

Použi e dot áci í je vi azané v súl ade s 7 ods. 2 a 4 zákona NRSR č. 583/ 2004 Z. z. na:
a) konkrétne úlohy a akcie vo verejnom a v prospech rozvoja územia obce
b) podporu všeobecne prospešných služieb
c) podporu verejnoprospešných účelov
d) podporu podnikania a zamestnanos

2.
-

Pod všeobecne prospešnými službami v podmienkach obce rozumieme:
zabezpečenie zdravotníckych potrieb
zabezpečenie rozvoja školstva a vzdelanos
zabezpečenie sociálnych a ekologických ak ví t
zabezpečenie kultúrnych a umeleckých ak ví t so zame r aní m na obecnú a m
i estnu úr oveň
oblasť humanitárnych, charita vnych a nábož ens kých ak vít
zabezpečenie telovýchovných a športových ak ví t
Čl. 4
Schvaľovanie

1.

2.
3.
4.

Pre účely tohto nariadenia pracuje komisia pre poskytovanie dotácií a návratných ﬁnanč ných
výpomocí v zložení: zástupca starostu
predseda ﬁnančnej komi si e
predseda komisie pre šport a kultúru
predseda komisie pre ochranu verejného poriadku
predseda komisie ŽP
Komisia predkladá výsledné návrhy starostovi, resp. obecnému zastupiteľstvu závislos od výšky
dotácie a návratnej ﬁnančnej výpomo c i
Starosta rozhoduje o poskytovaní
dotácií do výšky 165,96 € (5.000,-Sk)
návratnej ﬁnančnej výpomo ci do výšky 331, 93 € (10. 000, -Sk)
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje vo všetkých ostatných prípadoch
Druhá časť
Forma poskytovania dotácií a návratných ﬁnanč ných výpomo cí

Dotácie a návratné ﬁnanč né výpomo c i sa pos kyt uj ú na zákl ade pí somn ej dohody. Dohoda o pos kyt nu dot áci e
musí obsahovať nasledovné údaje:
- formu poskytovania /prevodom na účet alebo v hotovos z pokl adne/
- výšku ﬁnančnej či astky
- účelové vymedzenie dotácie
- záväzok vrá ť dot áci u v pr í pade, že sa nepouži je na úč el uvedený v pí somn ej dohode

Dohoda o poskytnu návrat nej ﬁnančnej výpomoc i m
us í obs ahovať :
- formu poskytovania
- výšku ﬁnančnej či astky
- účelové vymedzenie použi a
- termín návratnos a spôs ob vr át eni a /pr evodom, hot ovos ťou, spl át kovým kal endár om/
- dohodnuté zmluvné pokuty v prípade nedodržania podmienok dohody
Písomnú dohodu za obec podpisuje starosta.

Tre a časť
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.
5.

Dotácie a návratné ﬁnanč né výpomo c i podl iehaj ú roč nému zúč tovani u s roz poč tom obc e.
Každoročne obecné zastupiteľstvo v rozpočte stanovuje rozsah ﬁnančných pr os tri edkov ur čených pr e
dotácie a návratné ﬁnančné výpomo c i . Tent o roz sah m
ô ž e obecné zastupi teľ stvo v odôvodnených
prípadoch meniť.
Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Kokšov-Bakši, dňa
12.12.2008. 2008 Uznesením č 26/2008.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2009.

Cyril Hudák
starosta obce

Vyvesené: 26.11.2008
Zvesené: 11.12.2008

