Vyvesené : 9.
Zvesené:

Obecné zastupiteľstvo v Partizánskej Ľupči podľa zákona SNR č.369/1990 o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č.611/2005 Z.z o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
schválilo na svojom zasadnutí dňa 14.12.2007 podľa § 6 ods.1 zákona o obecnom zriadení toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2007 o podmienkach
poskytovania dotácií
Článok 1
Úvodné ustanovenia

V súlade so zákonom NR SA č.611/2005 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších
predpisov Obec Partizánska Ľupča prijíma toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/
o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí/ ďalej NFV/
právnickým a fyzickým osobám podnikateľom na podporu verejnoprospešných činností,
podnikania a zamestnanosti.
Článok 2
Predmet

1. Z rozpočtu obce Partizánska Ľupča sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám,
ktorých zakladateľom je obec a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme, alebo
v prospech rozvoja územia obce a jeho miestnych častí. Obec Partizánska Ľupča môže
poskytovať dotácie inej obci alebo VÚC ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec Partizánska
Ľupča, alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následku živelnej pohromy, havárie,
alebo inej udalosti na jej území.
2. Iným právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, ktoré majú sídlo, alebo trvalý
pobyt na území obce Partizánska Ľupča alebo, ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území
obce Partizánska Ľupča, alebo poskytujú služby obyvateľom obce, ako sú uvedené v odseku 1,
obec môže poskytovať dotácie len z vlastných príjmov a na podporu všeobecne prospešných
služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania
a zamestnanosti.
Článok 3
Podmienky poskytnutia

1. Dotácie sa môžu poskytnúť právnickým osobám alebo fyzickým osobám podnikateľom,
ktoré :
a) majú sídlo, alebo trvalý pobyt na území obce Partizánska Ľupča, resp. pôsobia na území
obce, poskytujú služby občanom obce,
b) nemajú voči obci Partizánska Ľupča vecné ani finančné záväzky
c) žiadajú o podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo
verejnoprospešných účelov v obci Partizánska Ľupča alebo o podporu podnikania
a zamestnanosti.
Za všeobecne prospešné služby, všeobecne prospešné alebo verejnoprospešné účely sa pre
účely
tohto VZN považujú najmä činnosti na rozvoj a podporu miestnej kultúry, zachovanie
a obnovu kultúrnych pamiatok a pamätihodností, podpora športu, školstva, charitatívnej
činnosti, cirkví a zdravotníctva.

V rozpočte obce Partizánska Ľupča sa prostriedky na dotácie rozpočtujú na konkrétnu akciu,
úlohu, alebo účel.
Poskytnutie finančných prostriedkov na dotácie z rozpočtu obce nesmie zvýšiť dlh obce na
konci rozpočtového roka a podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce.
Článok 4
Postup pri poskytnutí dotácií

1. Obec poskytuje dotáciu na základe písomnej žiadosti a právoplatnej zmluvy o poskytnutí
dotácie.
2. Žiadosť preberá od žiadateľa zástupca starostu resp. poverená pracovníčka obecného úradu,
ktorí žiadosti postúpia predsedom príslušných komisií Obecného zastupiteľstva. Komisie
podajú návrh rozdelenia dotácií na zapracovanie do návrhu rozpočtu obce do 31.10.
predchádzajúceho roka.
3. Dotácie na základe žiadosti po tomto termíne môžu byť poskytnuté len na základe súhlasu
obecného zastupiteľstva.
Článok 5

Celková výška dotácií je limitovaná schváleným resp. upraveným rozpočtom obce na príslušný
rok podľa jednotlivých oddielov platnej rozpočtovej skladby.
Zmeny príslušných rozpočtových položiek týkajúcich sa dotácií je možné vykonať len po
schválení Obecným zastupiteľstvom. Pre určenie výšky dotácií je rozhodujúca miera verejnej
prospešnosti a prínosu pre rozvoj podnikania a zamestnanosti.
Článok 6
Žiadosť o poskytnutie dotácie musí obsahovať:

1. presnú identifikáciu žiadateľa /meno adresa, IČO, bankové spojenie/
2. účel na ktorý je dotácia žiadaná
3. rozsah požadovanej dotácie
4. informáciu o dotáciách poskytnutých obcou v predchádzajúcom roku
5. rozpočet plánovanej akcie resp. očakávané náklady a výnosy žiadateľa v príslušnom roku
6. podpis oprávnenej osoby
7. čestné vyhlásenie žiadateľa, že nemá voči obci záväzky
Žiadateľ k žiadosti priloží doklady potvrdzujúce skutočnosti uvedené v žiadosti.
Článok 7
Záverečné ustanovenia

1. Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok
2. Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Partizánskej Ľupči dňa 25.4.2008
pod číslom uznesenia 2/2008 súhlasným, jednomyselným hlasovaním
3. Toto VZN bolo zverejnené na vývesných tabuliach obce od 8.2.2008 do 24.2.2008
4. Toto VZN nadobúda účinnosť 25.4.2008
Ľubomír F R I Č
starosta obce

