Weobecne zóvtizné nariadenie obce KOLTA é. 2/2011
o poslcytovaní dotdcÍíz rozpoétu obce
obec KOLTA podfa ustanovenia $ 6 ods. 1 zákona é,.369/1990 Zb. o obecnom
zriadenivz.n.p.apodlaustanovenia$7ods'2a4zÍlkonaé.583/2004Z.z.orozpoéÍovlch
pravidlách územnej samospráry a o znene a doplnení niektonich zíkonov v z.n.p., v záujme

utvarat' a chránit zdravé podmienky a zdrav! spósob Zivota a práce obyvatel'ov obce, chrínit'
Zivotrré prostredie, ako aj utvríraf podmienky na zabezpeöovanie zdravotnej starostlivosti,
vzdelávania, kultúry, osvetovej öirrrrosti, áujmovej umeleckej öinrrosti, telesnej kultúry
a 5portu, vydáva v5eobecne závámé nariadenie obce KOLTA o poskytovaní dotácií
z rozpoötu obce.

Ölánok 1
Predmet nariadenia

1) Predmetom tohto vSeobecne záviizného nariadenia je

:

poskytovania dotÍrcií z rozpoétu obce
- okruh oblastí, ktor1fch sa poslg'tovanie dotácií dka
- podmienky, za akjch möZu byt' dotácie poskfované.
- úprava a spösob

KOLTA

ÖHnok 2
Poskytovanie dotácií
1) Z rozpoötu

obce Kolta

sa möZu

poskyovaf dotácie

a) právnickej osobe (d'alej len Ziadatef)

:

zaloiene1 obcou a to na konkrétne úlohy
a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce;
b) inej obci a VUC (d alej len Ziadatel') ak zabezpeöujú niektoré úlohy pre obec alebo
ak ide o poskytovanie pomoci pri likvidácii následkov Íivelnej pohromy, havárie,
alebo inej podobnej udalosti na ich území;
c) ostatné právnické osoby (d alej len ,,Ziadatef") Íyzickéosoby _ podnikatelia
(''ziadatel")' ktorí majú sidlo alebo trvalf pobyt na územíobce alebo ktoré
pösobia, rykonávajú öinnost'na územíobce, alebo poskytujrí sluÍby obyvate|'om
obce.
2) Dotácie z rozpoét:.t obce podl'a odseku 1) písm.c) budú posk}tnuté len na podporu
v5eobecne prospe5nfch sluZieb a v5eobecne prospe3nfch alebo verejnoprospeSnjch
úöelov, Verejnoprospe5njm úéelomsa rozumie najmá rozvoj a ocblana duchovnjch
a kultumych hodnöt, ochrana Zivotného prostredia, zdravia ,práv detí a mládeZe.

'

Ölánok 3
Podmienky poskytovania dotácií
1) Dotáciu v zmysle tohto

VZN moZno poskynút'na zák]ade písomnej Ziadosti, (príloha ö.1-

vzor) podanej do podatefne obecného uradu v Kolte v termíne:
2) do 28.februára na prvy polrok prísluSného roka
3) do 31. augusta na 2.polrok prísluSného roka.

4) Dotáciu moZno posk1tnút' len Ziadatel]ovi, ktory má ku düu podania Ziadosti o posky'tnutie
dotácie vysporiadané závázky voöí obci.

Pri rozhodovaní o vjSke dotácie sa prihliada predovsetkim na vj,znam realizovanych
öinností danlm Ziadatel'om pre obec, k finarrönej ntfuoönosti realizovanjch éinností a k
úöelnosti finanönej dotácie, ako i k dodrZaniu ölánku 3 ods. 8 tohto vZN

5)

z pr edchádzajtceho roka.

6) Na poskytrrutie dotácie nie je právny nárok.

7) Dotáciaje len doplnkovjm zdrojom a nieje moZné z nej vykrjvat'celú öinnost' Ziadateta.
8) Pri poskytovaní dotrície sú prednostne podporované podujatia a öinnosti uspoÍiadané na
územíobce.

9) Dotácie sa poskytujú predovSetkym na telesnú kulturu a Sport, na ochranu a podporu
zdravia, na kulturu, osvetu, vticholu a vzdelávanie, na sociálnu oblast', na ochranu
Zivotného prostredia, na rozvoj vidieckej turistiky.

10)

Posk}tÍtutá dotácia podlieha roönému zúötovaniu s rozpoötom obce- Liadat{I, ktorému
bola poskytnutá dotácia, je povirur1i ju áÖtovat' do 30 dní po jej lyöerpaní, najneskór vSak
do 15.12. prísluSného rozpoötového roka. Písomnú sprálu o pouZití finanönej dotácie
predloZí Ziadatel' do podatel'ne obecného uradu v Kolte.

11)

Ak sa öirrnost', resp. podujatie neuskutoöní alebo Ziadatel] poru5í toto VZN, schválenú
dotáciu je povinn! v plnej vjSke Wátit' v termínoch stanovenlch v ölrínku 3 ods. 8 tohto
VZN.

Ötánok 4
Schval'ovanie dotácií
1) Posk1tnutie dotácie schvaluje obecné zastupitel stvo.
2) Po schválení dotácie uzatvorí staÍosta obce so Ziadatel'om zmluvu o poskytnutí dotácie.
Zmluva musí mat' písomnúformu.

ÖHnok 5
Závereéné ustanovenia

1)

Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupitefstvo v Kolte diLa 27.01.201I uznesením
03101/2011.

2)

Toto VZN nadobúda úöirnost' 15. düom pojeho zverejnení na uradnej tabuli obce'

V Kolte,

dna 2'7.01.2011

//

oí-Zzc-'l
IdaKmeny(á
starostka ctbce

ö.

