OBEC ZÁHORCE

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 6/2015
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Obce Záhorce č. 4/2012 o
podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Záhorce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Záhorce dňa 11.11.2015.
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Záhorce dňa 8.12.2015.
VZN nadobúda účinnosť dňa 24.12.2015.

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Záhorce,
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Obce Záhorce č. 4/2012 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu obce Záhorce.
Obecné zastupiteľstvo Obce Záhorce na základe § 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a § 7, ods. 2, 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
uznieslo:
Čl. I
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Záhorce, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Obce
Záhorce č. 4/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Záhorce sa mení takto:
1. Zoznam príloh „PRÍLOHY K VZN o podmienkach poskytovanie dotácií z rozpočtu obce“
znie:
„PRÍLOHY K VZN o podmienkach poskytovanie dotácií z rozpočtu obce
1. Žiadosť o dotáciu
2. Zmluva o poskytnutí dotácie
3. Zúčtovanie
4. Špecifické kritéria pre poskytovanie dotácií z rozpočtu Obce Záhorce v oblasti Športové aktivity
5. Špecifické kritéria pre poskytovanie dotácií z rozpočtu Obce Záhorce v oblasti Podpory rozvoja a
ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt“
2. Príloha č.4. Oprávnené výdavky FK Záhorce znie:
„Príloha č. 4:
Špecifické kritéria pre poskytovanie dotácií z rozpočtu Obce Záhorce v oblasti Športové aktivity
1. Oprávnené výdavky:
a) prenájom športovísk (hala, telocvičňa, posilňovňa, plavecký bazén, hokejová hala, atletická dráha
a iné),
b) prevádzkové náklady – energie, vodu, plyn, odvoz odpadu, údržba a oprava športovísk, šatní, a
pod.,
c) doprava a cestovné na súťaže a sústredenia – nákup cestovných lístkov, prenájom vozidla,
faktúry za dopravu, diaľničné známky (v súlade so zákonom o cestovných náhradách v aktuálnom
znení v odôvodnených prípadoch a na nevyhnutne potrebný čas),
d) ubytovanie - ubytovanie športovcov a realizačného tímu na športových podujatiach, súťažiach a
sústredeniach;
e) zabezpečenie zápasov - usporiadateľská služba, zapisovateľ, štatistik, rozhodca, delegáti, komisári
(cestovné a stravné v súlade s platným zákonom o cestovných náhradách),
f) mzdové náklady na realizačný tím (hlavný tréner, asistent trénera, kondičný tréner, lekár, masér v
seniorskej kategórii v hlavnom športovom odvetví) vybraných športových organizácií, maximálne
však 10 % z celkovej poskytnutej dotácie,
g) masérske služby, služby fyzioterapeuta, regenerácia, lekárske zabezpečenie,
h) špeciálne poplatky - prihlášky do súťaží, štartovné, licencie, a pod.,
i) materiálne vybavenie športovcov a realizačného tímu, športový materiál, špeciálne tréningové
pomôcky, stroje (iba neinvestičné),
j) zdravotné zabezpečenie - nadštandardná lekárska starostlivosť (diagnostika, špeciálne vyšetrenia),
športové zdravotné prehliadky,
k) úhrada prestupov a hosťovaní športovcov z iných organizácií.

2. Neoprávnené výdavky:
a) nákup stravy (okrem špecifických výdavkov uvedených v ods. 4 tejto prílohy), občerstvenia,
alkoholu, tabakových výrobkov, úhrada recepcií, peňažných darov,
b) mzdy športovcov,
c) nákup nehnuteľného majetku,
d) financovanie leasingu a podnikateľských aktivít,
e) odmeny štatutárom,
f) náklady, ktoré nie sú uvedené v rozpočte žiadosti o dotáciu.
3. Povinnosti športovej organizácie:
a) Zverejniť logo obce Záhorce
- na webovej stránke,
- na domácom športovisku o minimálnom rozmere loga 100x100cm.
b) Zverejniť dokumenty o športovej organizácii na webovej stránke organizácie:
- platné stanovy,
- údaje o klube, IČO, DIČ, bankový účet, kontakty,
- mená štatutárnych zástupcov,
- výročnú správu za predchádzajúci rok najneskôr do 31.3. (iba v prípade, že organizácia ju
pripravuje),
- výšku členských poplatkov po kategóriách.“
3.

Nová Príloha č.5 znie:

„Príloha č. 5:
Špecifické kritéria pre poskytovanie dotácií z rozpočtu Obce Záhorce v oblasti Podpory rozvoja
a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt
1. Cieľové skupiny:
Cieľovými skupinami sú všetci obyvatelia Obce Záhorce bez ohľadu na ich vek, národnosť,
náboženské vyznanie alebo sociálnu situáciu.
2. Oprávnené aktivity:
V rámci tohto programu budú podporené žiadosti, ktoré slúžia na zabezpečenie Rozvoja a ochrany
duchovných a kultúrnych hodnôt v Obci Záhorce.
3. Koneční prijímatelia:
a) právnické osoby, ktorých zakladateľom je Obce Záhorce,
b) právnické osoby,
c) fyzické osoby - podnikatelia,
d) občianske združenia,
- ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Obce Záhorce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť
na území Obce Záhorce, alebo poskytujú služby obyvateľom Obce Záhorce,
- okrem prijímateľa, ktorý je dlžníkom Obce Záhorce, alebo nevyúčtoval predchádzajúcu dotáciu,
alebo ju použil v rozpore s účelom dotácie.
Dotácie sú určené oprávneným žiadateľom na podporu projektov v nasledujúcich oblastiach:
a) divadelníctvo a tanec,
b) hudba,
c) audiovizuálna kultúra,
d) fotografia,
e) literatúra,
f) folklór a tradičná ľudová kultúra,
g) architektúra, úžitkové umenie a dizajn,

h)
i)
j)
k)

výtvarné umenie a sochárstvo,
multimediálne aktivity,
kreatívny priemysel,
cirkevné aktivity.

Oprávnené výdavky:
a) stavebné projekty
b) honoráre,
c) prenájmy priestorov a vybavenia,
d) doprava a cestovné,
e) nákup pohonných hmôt,
f) ubytovanie,
g) propagácia,
h) tlač,
i) nákup materiálu a vybavenia.
Neoprávnené výdavky:
a) nákup stravy a občerstvenia,
b) nákup alkoholu a tabakových výrobkov,
c) odmeny štatutárom.
Kritériá hodnotenia:
a) história aktivít žiadateľa a výsledky jeho činnosti v oblasti kultúry a umenia,
b) celkový prínos a význam zámeru projektu,
c) originálnosť projektu,
d) kvalitatívna úroveň a umelecká hodnota,
e) vlastné zdroje žiadateľa a ďalšie spolufinancovanie,
f) adekvátnosť nákladov a požadovanej dotácie,
g) celková úroveň spracovaného projektu.“
Čl. II
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa vyhlásenia.

V Záhorciach dňa 8.12.2015

PaedDr. Branislav Kázmer
starosta obce

