čís. 514/2014
Obec Čierne Kľačany na základe ustanovenia § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe § 9 ods. 1 zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí/ časť tretia/ v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so
zákonom č. 583/2004 Z. z. § 7 ods. 2 v y d á v a :

Dodatok č. 2
k všeobecne záväznému nariadeniu obce Čierne Kľačany
č. 4/2005
o poskytovaní finančných prostriedkov neziskovým organizáciám obce, ktoré plnia úlohy
v záujme občanov.
Čl. III.
Spôsob rozdelenia a čerpanie finančných prostriedkov.
1) Rozdelenie celkovej čiastky príspevkov patrí do kompetencie obecného
zastupiteľstva, ktoré odsúhlasené čiastky pre jednotlivé organizácie zahrnie do
rozpočtu obce na príslušný rok. Pri rozdeľovaní prihliada na zdôvodnenie udané
v žiadosti príslušnej organizácie na príslušný rok. Ďalej prihliada na spoločenský
význam činnosti organizácie, jej dosahované výsledky, ako aj na reprezentáciu obce,
ktorú svojou činnosťou vykonáva. Termín podávania žiadostí organizácií na obecný
úrad je 31.10. predchádzajúceho rozpočtového roka.
2) Čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov, úhrady a platby v hotovosti
v sumách nad 40,- €, sa vykonávajú v súlade s platným Vnútorným predpisom
a zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami obce. Možno ich
realizovať po schválení starostom obce na základe predloženej žiadosti.
Čl. IV.
Účel použitia a spôsob poskytnutia dotácie - príspevku
1) Účel použitia a spôsob poskytnutia finančného príspevku z rozpočtu obce bude
konkretizovaný v písomnej Zmluve o poskytnutí dotácie, uzavretej medzi
žiadateľom a Obecným uradom po schválení Rozpočtu obce na príslušný rok
a zúčtovaní predtým poskytnutej dotácie.
2) Zmluva o poskytnutí dotácie vytvára právny rámec a vymedzuje podmienky za
ktorých sa môže finančný príspevok poskytnúť. Na jeho poskytnutie nie je
právny nárok. Skutočné čerpanie rozpočtovaného príspevku a jeho výška
závisí zásadne od stavu a vývoja rozpočtu obce v danom období.
3) Transfér finančného príspevku možno poskytnúť len po vzájomnej dohode
poskytovateľa a prijímateľa - príslušnej organizácie s právnou subjektivitou,
ktorá spĺňa všetky predpoklady riadneho hospodárenia.
4) Poskytnutie príspevku je závislé aj od posúdenia finančnej situácie organizácie
a rozpočtu pre použitie prostriedkov, ktorý predkladá žiadateľ spolu so
žiadosťou o príspevok.
5) Dohodnutý účel použitia je pre prijímateľa záväzný a môže byť zmenený len so
súhlasom OcÚ.
6) Termín a spôsob, výška, čerpania príspevku je predbežne dohodnutá (Čl.V),
spravidla podľa účelu využitia alebo konkrétnej akcie organizácie.
7) Náklady na mzdy, odmeny a zákonné odvody možno hradiť z príspevku do
stanovenej výšky, ak boli dohodnuté podľa Čl.V.

8) Náklady na reprezentáciu a občerstvenie sú limitované a nesmú prekročiť
dohodnuté % z výšky príspevku (Čl. V). Z príspevku nemôžu byť hradené
alkoholické nápoje.
9) Účtovné prípady sa priebežne zúčtovávajú podľa schváleného rozpočtu
a vnútorného predpisu. Doklady o použití finančných prostriedkov príslušné
organizácie predkladajú účtovníčke obecného úradu v období svojho vzniku,
najneskôr do 15 dní po uskutočnení platby.
10) Kontrolou skutočného a účelného využitia pridelených finančných prostriedkov
je poverený hlavný kontrolór obce.
Ostatné ustanovenia VZN č. 4/2005 ostávajú v platnosti.
Záverečné ustanovenie
Tento dodatok bol schválený na riadnom zasadnutí OZ v Čiernych Kľačanoch dňa:
21.03.2014, čím sa mení a dopĺňa znenie VZN č. 4/2005 a jeho Dodatok č.1 zo dňa
07.09.2009 .
Účinnosť nadobúda 15. dňom od jeho vyvesenia
Dodatok bol vyvesený: 06.03.2014
Dodatok bol zveseny: 21.03.2014

Ing. Milan Švec, Ph.D., v.r.
starosta obce

