Všeobecne záväzné nariadenie obce Pravenec č. ............/2017
zo dňa ....................
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2011, zo dňa 15.12.2011,
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
Obecné zastupiteľstvo obce Pravenec vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a § 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 sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2011, zo dňa 15.12.2011, o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce sa mení a dopĺňa nasledovne:
Prvá časť
Zmeny a doplnky
1. Odsek (8) znie: „O poskytnutej dotácii sa uzatvára písomná zmluva medzi obcou
Pravenec ako poskytovateľom dotácie a žiadateľom ako prijímateľom dotácie. Na
uzavretie zmluvy je oprávnený starosta obce. Zmluva okrem všeobecných náležitostí musí
obsahovať:
a) výšku dotácie,
b) účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
c) povinnosť prijímateľa dotácie vyúčtovať dotáciu v lehotách ustanovených týmto
VZN.“
2. Odsek (9) znie: „Dotácia poskytnutá žiadateľovi zameranému na rozvoj telesnej kultúry a
telovýchovy môže byť použitá len na:
a) úhradu nákladov na dopravu, výstroj vybavenie,
b) výdavky na stravovanie vrátane výdavkov na nealkoholické nápoje pri športových
akciách mimo obce v rozsahu zákona o cestovných náhradách a pri športových
akciách v obci 2,50 eur na osobu,
c) odmeny pre cvičiteľov, trénerov a rozhodcov v súlade s platnými predpismi
odmeňovaní týchto osôb (zmluvy zakladajúce pracovno-právny vzťah musia mať
predpísané náležitosti a musia byť účastníkmi podpísané).“
3. za článok 6 sa vkladá nový článok, ktorý znie:
„Článok 7
Mimoriadne dotácie z rozpočtu obce

(1) Zastupiteľstvo môže v odôvodnených prípadoch schváliť mimoriadnu dotáciu pre
žiadateľa, ktorý požiadal o dotáciu mimo určeného termínu podľa čl. 4 ods. 1 tohto VZN.
(2) Za odôvodnené prípady v zmysle ods. 1 sa považuje udalosť, akcia, podujatie, ktoré
nebolo možné žiadateľom predvídať.
(3) O výške mimoriadnej dotácie rozhodne zastupiteľstvo na základe žiadosti subjektu až po
jej posúdení a odporučení príslušnými komisiami zastupiteľstva.

(4) O mimoriadnu dotáciu môžu požiadať aj subjekty, ktoré podali žiadosť v riadnom termíne,
t.j. do 30.9. príslušného roka.“
4. Článok 7 sa označuje ako Článok 8.
Druhá časť
Záverečné ustanovenia
1. V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov bol návrh tohto Všeobecné záväzného nariadenia zverejnený na úradnej tabuli
obce Pravenec a na internetovej stránke obce Pravenec od ................ do .....................
2. VZN č. ............../2017 bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce
Pravenec č. ................/2017 zo dňa ........................
3. VZN č. ................/2017 nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej
tabuli obce Pravenec, t.j. dňa ..................

V Pravenci, 6.6.2017

