
Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2016

ktorým sa určuje metodika poskytovania príspevkov z rozpočtu obce Terany

Obecné zastupiteľstvo v obci Terany podľa § 6 ods. l a § 4 ods. 3 písm. g zák. č. 369/l990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 2 zák. č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje metodika poskytovania príspevkov z rozpočtu obce.

ČASŤ I.
ÚVODNÉ USTANOVENIE

                                                                       Čl. 1
                                                                   Účel VZN

Účelom tohto VZN je stanoviť podmienky pre poskytovanie príspevkov právnickým a fyzickým osobám
pôsobiacim na území obce Terany.

ČASŤ II.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Čl. 2
Zdroje príspevkov

 Obce vytvára zdroje pre poskytovanie príspevkov v rámci rozpočtu obce.
 

Čl. 3
Smerovanie príspevkov

1. Príspevky,  vyčlenené  v  rozpočte  obce  Terany,  ktoré  sú  určené  pre  konkrétny  subjekt,  resp.
podujatie budú prideľované jednotlivým subjektom na základe nimi písomne predloženej žiadosti.

Čl. 4
Kompetencie pri schvaľovaní príspevkov

1. Objem  finančných  prostriedkov,  určených  v  príslušnom  kalendárnom  roku  na  poskytovanie
príspevkov podľa čl. 2 schváli obecné zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu obce Terany.

2. Pridelenie príspevkov v rámci rozpočtovej položky uvedenej v čl. 2 na základe došlých žiadostí podľa
čl. 7 tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

3. Príspevok je možné poskytnúť v jednom kalendárnom roku na ten istý účel tej istej fyzickej alebo
právnickej osobe iba raz.

4. Obecné zastupiteľstvo môže na základe žiadostí  rozhodnúť o poskytnutí  príspevkov aj nad rámec
schváleného rozpočtu.

ČASŤ III.
PRÍSPEVKY

Čl. 5 
Postup pri prideľovaní príspevkov z rozpočtu obce

1. Termín,  do  ktorého  je  možné  predložiť  žiadosti  o  príspevok  od  obce  Terany,  aby  bola  výška
požadovaných príspevkov zohľadnená v rozpočte obce na nasledujúci rok je 30.11. bežného roka.

2. Obecný úrad v Teranoch, po uplynutí termínu stanoveného na sústredenie žiadostí o príspevky, tieto
predloží na posúdenie poslancom obecného zastupiteľstva.

3. Poslanci obecného zastupiteľstva posúdia žiadosti a odporučia pridelenie výšky príspevkov v rámci
návrhu rozpočtu a následne ich schvália.

4. Žiadosti o poskytnutie príspevku doručené mimo zverejneného času budú predložené  na schválenie
obecnému zastupiteľstvu len v odôvodnených prípadoch.



5. Obec  Terany  si  vyhradzuje  právo  kontroly  efektívnosti  využitia  ním  poskytnutých  finančných
prostriedkov.

6. Žiadateľ  sa  zaväzuje,  že  poskytnuté  finančné  prostriedky  nebudú  použité  na  nákup  alkoholu
a tabakových výrobkov a na odmeny funkcionárov.

7. Na základe schválenej žiadosti obecným zastupiteľstvom, zabezpečí Obecný úrad v Teranoch prevod
stanovenej finančnej čiastky  na účet žiadateľa, alebo vyplatenie v hotovosti  a následne kontrolu
využitia poukázaných finančných prostriedkov.

Čl. 6
Obsah žiadosti o príspevok

1. Žiadosť o príspevok musí obsahovať:
a. Žiadateľa – názov organizácie, adresu, IČO /pokiaľ je pridelené/
b. bankové spojenie žiadateľa /pokiaľ má vedený účet v banke/
c. požadovanú výšku príspevku
d. stručnú charakteristiku na čo bude príspevok použitý
e. podpis a pečiatku

Čl. 7
Prerokovanie žiadostí o príspevok a spracovanie návrhov na ich poskytnutie

1. Žiadosti o príspevky prerokujú poslanci obecného zastupiteľstva.

Čl. 8
Zúčtovanie príspevkov

1. Subjekty,  ktoré  obdržia  príspevok,  sú  povinné  bezodkladne  po  ich  použití,  najneskôr  však  do
31. decembra  kalendárneho roku, predložiť obci prostredníctvom Obecného úradu ich zúčtovanie.

2. Žiadateľ, ktorý nepredloží zúčtovanie príspevku v zmysle čl. 8, ods. 1 tohto VZN alebo použije tento
príspevok na iný  účel  ako boli  určené,  je  povinný bezodkladne,  najneskôr  však do  31.  januára
nasledujúceho kalendárneho roku, príspevok vrátiť na účet obce.

ČASŤ IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 9
Limitujúce ustanovenia

1. Žiadosti o príspevok od organizácií, ktoré bez súhlasu OZ použili finančné prostriedky na iný účel ako
boli určené, resp. nepredložili zúčtovanie príspevku v stanovenom termíne a ani ich v stanovenom
termíne  nevrátili  v  zmysle  čl.  8,  ods.  2  na  účet  obce,  Obecný  úrad  v  Teranoch  nepredloží  na
prerokovanie v obecnom zastupiteľstve a písomne to oznámi žiadateľovi.

2. Obecný úrad po termíne zúčtovania (31. december), spravidla do 28. februára, vyhotoví komplexný
zoznam organizácií, ktoré bez súhlasu obecného zastupiteľstva použili finančné prostriedky na iný
účel  ako boli  určené,  resp.  nepredložili  zúčtovanie  príspevku v stanovenom termíne a ani  ich  v
stanovenom termíne nevrátili v zmysle čl. 8, ods. 2 na účet obce, a dá ho na vedomie starostovi
obce a obecnému zastupiteľstvu.

3. Žiadosti,  ktoré  nebudú  spracované  v  zmysle  čl.  6  tohto VZN,  Obecný  úrad  nepredloží  na
prerokovanie v obecnom zastupiteľstve a písomne to oznámi žiadateľovi o príspevok. 

Čl. 10
Účinnosť

Na tomto všeobecnom záväznom nariadení sa obecné zastupiteľstvo uznieslo dňa:30.6.2016
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

                                                                                               Mgr. Iveta Gajdošová
                                                                                                       starostka obce
                                                                                  


