
Obec Kuchy a na základe ustanovenia § 6 zákona . 369/1990 Z.z. oň č  obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe § 9 ods. 1 zák. SNR . č
138/1991 Zb. o majetku obcí ( as  tretia) vč ť  znení neskorších zmien a doplnkov 
a v súlade so zákonom . 583/2004 Z.z. § 7 ods. 2   vč  y d á v a 
 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kuchy a .2/2005ň č  

o poskytovaní dotácii a nenávratných finan ných č
príspevkov z rozpo tu obceč  

 
  

lánok 1.Č  
Úvodné ustanovenia 

 
1. Toto VZN sa vz ahuje na spôsob ur enia poskytovania dotácii a nenávratných ť č
finan ných príspevkov zč  rozpo tu obce. č  
2. Toto VZN upravuje rozhodovaciu pôsobnos  Obce Kuchy a ať ň  to:  
 a) spôsob rozdelenia prostriedkov v rámci rozpo tu ač  ich termínované 
erpanie.č  

 c) využívanie príspevku v prospech ob anov združených vč  organizácii a ú el č
ich  využitia. 
 

lánok 2.Č  
Zdroje, ú el ač  u enie dotácií ač  nenávratného finan ného príspevkuč  

 
1. Zdrojom dotácií a nenávratných finan ných príspevkov sú vlastné príjmy rozpo tu č č
Obce Kuchy a.ň  
2. Dotácie a nenávratné finan né príspevky možno poskytnú  právnickým osobám, č ť
ktorých zakladate om je obec, na konkrétne akcie vo verejnom záujme, alebo ľ
v prospech rozvoja obce, alebo iným právnickým a fyzickým osobám na podporu 
všeobecne prospešných služieb. 
3. Dotácie a nenávratné finan né príspevky nesmú by  použité na financovanie č ť
politických strán a hnutí, ani v prospech kandidáta na volenú funkciu. 
4. Na pridelenie dotácie, alebo nenávratného finan ného príspevku nie je právny č
nárok.  
 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)

http://www.novapdf.com


 
lánok 3.Č  

Ur enie výšky príspevku na rozpo tový rokč č  
 
1.Objem finan ného príspevku na rozpo tový rok sa stanovuje rozhodnutím č č
Obecného zastupite stva vľ  rozpo te obce Kč uchy a, na príslušný kalendárny rok.ň  
2. Poskytnutie dotácií a nenávratných  finan ných príspevkov nad 15.000,č - Sk 
schva uje Obecné zastupite stvo na návrh príslušnej komisie.ľ ľ  
3. Poskytnutie dotácií a nenávratných  finan ných príspevkov do 15.000,č -Sk 
schvaľuje finan ná komisia OZ.č  
4. Poskytnutie dotácií a nenávratných  finan ných príspevkov do 5.000,č -Sk schva uje ľ
starosta obce. 
 
 
 

lánok 4.Č  
Podmienky, kritéria, ú el použitia ač  termín poskytnutia príspevku 

 
1. Dotácia a nenávratný finan ný príspevok sa poskytč ne na základe predloženej 
písomnej žiadosti. 
2. Žiados , sa predkladá na OcÚ a musí obsahova :ť ť  
a)                  názov žiadate a aľ  jeho identifika né údaječ  
b)                 ú el ač  špecifikáciu potrieb 
c)                  výšku dotácie, alebo nenávratnej finan nej výpomocič  
3. Dotácie a nenávratne finan né príspevky je možné erpa  do konca príslušného č č ť
kalendárneho roka, v ktorom bola dotácia alebo nenávratný finan ný príspevok č
poskytnutý. 
4. Ú el použitia pridelených prostriedkov č z rozpo tu obce bude konkretizovaný č
v uzatvorenej zmluve, v ktorej sa uvedú aj termíny erpania prideleného príspevku.č  
5. Kontrolou skuto ného využitia pridelených prostriedkov je poverená finan ná č č
komisia a hlavný kontrolór obce. 
6. Ú tovné doklady prísluč šné organizácie predkladajú ú tovní ke obecného úradu.č č  
7. V prípade, že niektorá organizácia v rozpo tovom roku nedo erpá príspevok, tento č č
sa mu môže prenies  do alšieho roka, o bude zahrnuté vť ď č  zmluve aj v navýšenom 
rozpo te. č  
 
 

lánok 5.Č  
Sankcie 

 
1.    Žiadate  je povinný dotáciu, alebo nenávratný finan ný príspevok zú tova  do ľ č č ť
konca príslušného kalendárneho roka. V opa nom prípade je povinný dotáciu, alebo č
nenávratný finan ný príspevok vráti  obci.č ť  
2. Ak Organizácia poruší ú el použitia prostriedkov, poč zastaví sa erpanie č
prostriedkov. 
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lánok 6.Č  
Prechodné a závere né ustanoveniač  

 
1.    Zmeny a doplnky tohto VZN schva uje Obecné zastupite stvo vľ ľ  Kuchyni. 
2.    Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupite stva . 3/2005 ľ č
v Kuchyni d a 00.00.2005.ň  
3.    Toto VZN nadobúda ú innos  15č ť -tým d om odo d a jeho zverejnenia na úradnej ň ň
tabuli OcÚ v Kuchyni.  
 
 
 
         Róbert Bujna 
         starosta obce 
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