Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove na základe ustanovenia § 7 ods. 4 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v y d á v a
toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 7/2012
o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým
osobám –podnikateľom, občianskym združeniam
na území obce Horný Hričov

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Účelom tohto nariadenia je upraviť postup pri poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým
osobám – podnikateľom v súlade s platnou právnou úpravou.
(2) Dotácie môžu byť poskytované z rozpočtu obce
právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom
záujme alebo v prospech rozvoja obce,
občianskym združeniam sídliacim na území obce, TJ Horný Hričov, Jednota dôchodcov
(3) Poskytovanie dotácií je viazané na preukázanie odôvodnenosti takéhoto poskytnutia.

PRVÁ ČASŤ
Poskytovanie dotácií
Čl. 2
Všeobecné podmienky
Čl. 3
Žiadosť
(1) Dotácie sa poskytujú:
z vlastného podnetu obce
Obec je oprávnená stanoviť v konkrétnom prípade aj ďalšie podmienky pokiaľ sa jej to javí ako
potrebné pre zachovanie účelu poskytnutia prostriedkov.

Čl. 4
Účel použitia dotácií
(1) Poskytnutie dotácií je v súlade s ustanovením § 7 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, viazané výlučne na ich použitie na podporu:
1. všeobecne prospešných služieb,
2. všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov,
(2) Podporou všeobecne prospešných služieb na území obce sa rozumie
a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
b) doplnkové vzdelávanie detí a mládeže vrátane organizovania telesnej výchovy a športu pre
deti a mládež.

Čl. 5
Poskytovanie dotácií
(1) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o poskytnutí dotácií schválením na riadnom obecnom
zastupiteľstve.

DRUHÁ ČASŤ
Forma poskytovania dotácií
Čl. 6
(1) Dotácie sa poskytujú na základe písomného oznámenia.
(2) Písomné oznámenie obsahuje nasledovné údaje
a) forma poskytnutia,
b) výška dotácie,
c) použitie dotácie, bez podmienky
(4) Písomné oznámenie o poskytnutí dotácie za obec podpisuje starosta obce.

TRETIA ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
Čl. 7
(1) Dotácie nepodliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce Horný Hričov.
(2) Každoročne Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove stanovuje rozsah finančných prostriedkov
určených pre dotácie.

(3) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Hornom Hričove.
(4) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove dňa
14.11.2011.
(5) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2012

V Hornom Hričove

dňa 14.11.2011

Ing. Jozef Trizuljak
starosta obce

