Obec Adamovské Kochanovce vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Adamovské Kochanovce

č.5/2016

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2008
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Adamovské Kochanovce

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Adamovských Kochanovciach dňa 15.12.2016 uznesením č. 49/2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Adamovské
Kochanovce sa mení a dopĺňa takto:
Čl. 1
V § 1 Predmet nariadenia sa mení ods. 1) a znie:
1a) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje pravidlá postupu pri poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom nie je obec a fyzickým osobám podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, alebo ktoré pôsobia,
vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce (ďalej len
„oprávnené osoby“ alebo „žiadatelia), môže obec poskytovať dotácie za podmienok
ustanovených týmto VZN len na podporu všeobecne prospešných služieb 1), všeobecne
prospešných alebo verejnoprospešných účelov 2), na podporu podnikania a zamestnanosti.
1b) Všeobecne prospešnými službami a všeobecne prospešnými alebo verejnoprospešnými
účelmi sa pre účely tohto nariadenia rozumie najmä:
a) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
b) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
c) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
d) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
e) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
f) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
g) služby na podporu regionálneho rozvoja, zamestnanosti a cestovného ruchu,
h) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu,
i)ochrana práv detí a mládeže,
j) plnenie individuálne určenej humanitárnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré
sa ocitli v ohrození života, alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou
pohromou.
V § 2 Poskytovanie dotácie sa mení ods. 3 a znie:
Žiadateľovi môže obec poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce len na podporu všeobecne
prospešných služieb alebo verejnoprospešných účelov.
Čl. 2
Záverečné ustanovenia
1) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach dňa

15.12.2016 uznesením č. 49/2016.
2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom: 1. 1. 2017

Vyvesené dňa: 16.12.2016
Zvesené dňa:

Ing. Michal Križan
starosta obce

