Všeobecné záväzné nariadenie
Obec Kamienka podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy vydáva pre územie Obce Kamienka

Všeobecné záväzné nariadenie
č. 2/2005
o podpore všeobecne prospešných služieb
a verejnoprospešných účelov.

Toto VZN upravuje podmienky poskytovania dotácii z rozpočtu obce na podporu
všeobecne prospešných služieb a verejnoprospešných účelov právnickým osobám, ktorých
zakladateľom nie je obec a FO – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území
obce.
Prostriedky možno poskytnúť len v súlade s rozpočtom obce a rozpočtovými
pravidlami a na konkrétne akcie, alebo účel použitia prostriedkov. Účel musí byť zrejmý,
jasný a jednoznačný. V žiadosti musí presne špecifikovať verejno-prospešný účel každej
položky, ktorú žiada.
Vyúčtovanie príspevku na konkrétny účel do výšky 1 000 Sk/rok jednému subjektu sa
nevyžaduje.
Poskytnuté prostriedky dotácie /príspevku/ obce je povinný prijímateľ dotácie
vyúčtovať do 15 kalendárnych dní od ukončenia akcie, alebo splnenia účelu , alebo ich
použitia, na ktorý boli poskytnuté. Ak bola dotácie určená na čerpanie do konca roka, tak
vyúčtovanie predložiť dvakrát ročne – do 30.06. a do 31.12. bežného roka. Ak vyúčtovaniu
nebude predložené včas, obec ďalšie dotácie neposkytne. K vyúčtovaniu je povinný predložiť
aj 1 kópiu verifikovaných dokladov o použití dotácie. Z predložených dokladov musí byť účel
použitia zrejmý. Spolu s dokladmi musí predložiť ku kontrole aj pokladničný denník.
Nevyúčtovaný zvyšok prostriedkov, alebo nepoužitú dotáciu je povinný prijímateľ
dotácie vrátiť do 3 dní od zistenia zvyšku, resp. nepoužitia dotácie.
Ak prijímateľ použije prostriedky v rozpore s účelom, na ktorý boli poskytnuté, alebo
z predložených doklad účel, na ktorý boli poskytnuté nie je dostatočne zrejmý, je povinný
vrátiť na účet obce VÚB, a.s. so sídlom v Humennom č.26122532/0200 celú sumu takto
použitých prostriedkov najneskôr do 15 kalendárnych dní po zistení tejto skutočnosti obcou.
Po uvedenej lehote je povinný zaplatiť tiež úrok z omeškania vo výške aktuálnej diskontnej
úrokovej sadzby NBS.
Obec uvoľní prostriedky / zálohu / len v primeranom čase pred použitím a pri
opakovanom účele je oprávnená požadovať vyúčtovanie predchádzajúcej zálohy. V prípade
nepredloženia vyúčtovaní zálohy, alebo nedostatočnej preukázanosti oprávnenosti a účelu
použitia obec poskytnutie ďalšej dotácie – zálohy odmietne.
Obec poskytovanie prostriedkov zastaví, ak zistí nesprávne použitie prostriedkov,
alebo nesprávnosti vo vyúčtovaní dotácie z predchádzajúceho obdobia / roka /, alebo ak zistí
sám, alebo prostredníctvom iných orgánov neúplnosť a nepreukázanosť účtovnej evidencie
prijímateľa dotácie.
V rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok sa prostriedky na podporu všeobecnoprospešných služieb a verejno-prospešných účelov rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu,
alebo účel použitia prostriedkov. Podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce a ich
poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh obce.
Na tomto v všeobecne záväznom nariadení obce Kamienka sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo Kamienka dňa 19.08.2005
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 03.09.2005
Vyvesené na úradnej tabuli 19.08.2005
Zvesené z úradnej tabuli 03.09.2005
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