Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 2/1994 o poskytovaní dotácií
právnickým osobám a návratných finančných výpomocí fyzickým osobám

Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. v znení
neskorších zmien a doplnkov zákona č. 325/1993 Z.z. o Štátnom rozpočte SR na rok 1994
prijíma nasledovné všeobecne záväzné nariadenie.
Čl. 1
Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám a návratné finančné
výpomoci fyzickým osobám pôsobiacim na území obce, a to na konkrétne akcie a vopred
určené okruhy potrieb.
Čl. 2
Dotácie sa môžu poskytovať rozpočtovým a príspevkovým organizáciám pôsobiacich
na území obce, ktoré vyvíjajú všeobecne prospešnú alebo záujmovú činnosť. Dotácie sa môžu
poskytnúť len na vopred stanovený účel. O poskytnutí dotácie rozhoduje obecné
zastupiteľstvo na základe žiadosti, v ktorej je uvedený účel použitia dotácie.
Čl. 3
Poskytnutá dotácia môže byť použitá len na stanovený účel a za
stanovených obecným zastupiteľstvom. Dotácia z rozpočtu obce sa poskytuje
písomnej zmluvy medzi obcou a právnickou osobou, v ktorej sa uvedú
poskytnutia dotácie. Podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Spôsob
dotácie z rozpočtu obce určí Obecný úrad.
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Čl. 4
Za účelové použitie dotácií zodpovedá vedúci rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie,
ktorej dotácia bola poskytnutá. V prípade neoprávneného použitia dotácie je organizácia
povinná finančné prostriedky vrátiť.
Čl. 5
1) Fyzickým osobám – občanom obce Šarovce možno poskytnúť návratnú finančnú
výpomoc na pomoc – v náhlej núdzi na základe písomnej zmluvy do výšky 33,20 €. Túto
výpomoc musí občan vrátiť v lehote najneskôr do 2 mesiacov.

2) Fyzickým osobám možno z rozpočtu obce poskytnúť návratnú finančnú výpomoc do
výšky 165,97 € na plynofikáciu a elektrifikáciu do rodinného domu sociálne odkázaných
rodín.

Čl. 6
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce bolo schválené zastupiteľstvom obce
dňa 7.2.1994 a nadobúda účinnosť dňom 24.2.1994.

2) Obecné zastupiteľstvo obce Šarovce sa na tomto dodatku k Všeobecne záväznému
nariadeniu č.2/1994 o poskytovaní dotácií právnickým osobám a návratných finančných
výpomocí fyzickým osobám uznieslo dňa 15.12.2008.

3) Tento dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.

JUDr. Trníková Judita
starostka obce

