D o d a t o k č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu
OBCE LÚČKY
Č. 02/2016
O PODMIENKACH POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ Z PROSTRIEDKOV
ROZPOČTU OBCE LÚČKY

OBEC LÚČKY v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov

mení a dopĺňa
VŠEOBECNE ZÁVӒZNÉ NARIADENIE č.: 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov rozpočtu Obce Lúčky takto:

Článok I.
Predmet úpravy
Príloha č. 1 sa ruší a nahrádza sa novým znením:

Príloha č. 1

OBEC LÚČKY
Obecný úrad Lúčky, 034 82 Lúčky, okres Ružomberok
ŽIADOSŤ
o dotáciu z rozpočtu Obce Lúčky
Oblasť (podčiarknite):
Všeobecne prospešné služby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
ochrana ľudských práv a základných slobôd,
vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

Verejnoprospešný účel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
ochrana a tvorba životného prostredia,
zachovanie prírodných hodnôt,
ochrana zdravia,
ochrana práv detí a mládeže,
rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy,
plnenie individuálnej určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb,
ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí
živelnou pohromou.

Žiadateľ – názov, obchodné meno:
(v súlade s označením v príslušnom registri)
Právna forma:
Štatutárny zástupca organizácie (meno,
priezvisko, funkcia):
Adresa žiadateľa:
Bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa:
IČO:
DIČ:
Tel., fax, e-mail:
Webová stránka:
Názov akcie/podujatia:
Termín a miesto konania:
Osoba zodpovedná za realizáciu

podujatia/akcie:
Prípadná forma účasti obce: *
Spôsob propagácie obce:
Požadovaná celková výška dotácie od obce
v EUR:
Predpokladané celkové náklady na akciu
v EUR:
* (napr. spoluorganizátor, záštita a pod.)
Poskytnutá dotácia od obce v predchádzajúcich 3 rokoch:
EUR
EUR
EUR
Prílohy:
Lúčky dňa ...........................................
.........................................................................................
podpis štatutárneho zástupcu a pečiatka organizácie

Informácia pre žiadateľa:
Obec poskytuje dotácie z rozpočtu obce na základe zák. č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného
nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov rozpočtu Obce Lúčky č.
02/2016.
O dotáciu z rozpočtu obce môže požiadať právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ,
ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na
území obce, alebo poskytuje služby obyvateľom obce, a to na podporu všeobecne
prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu
podnikania a zamestnanosti.
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
Povinné prílohy k žiadosti:
1. doklad o právnej subjektivite žiadateľa (napr. rozhodnutie o zápise do príslušného
registra, resp. výpis z príslušného registra; fyzické osoby – podnikatelia predkladajú
živnostenské alebo iné oprávnenie na podnikanie);
2. stanovy, resp. štatút žiadateľa, ak ide o právnickú osobu – nepodnikateľa;
3. doklad o pridelení IČO;
4. kópia dokladov o voľbe alebo menovaní štatutárneho zástupcu/zástupcov, prípadne
iný doklad dokumentujúci oprávnenie konať v mene organizácie, ak to nevyplýva
z dokladov o právnej subjektivite
5. potvrdenie daňového úradu, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky/ nie staršie ako 3
mesiace/

6. potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej inej poisťovne, že žiadateľ nemá evidované
nedoplatky na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na dôchodkové
sporenie / nie staršie ako tri mesiace/,
7. výpis z registra trestov právnickej osoby, že žiadateľ nemá právoplatne uložený trest
zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie / nie starší
ako 3 mesiace.
8. čestné vyhlásenie žiadateľa, že:
 neporušil v priebehu troch rokov zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č
82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtom Obce Lúčky a nie je dlžníkom Obce
Lúčky
 má vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom,
 nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia/ vrátane exekúcií/, uvedené neplatí, ak
je žiadateľom subjekt verejnej správy,
 nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii
a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku, uvedené neplatí, ak žiadateľom je subjekt verejnej správy,
9. stručná charakteristika konkrétnej úlohy, podujatia alebo akcie s podrobnou
kvantifikáciou predpokladaných výdavkov a využitím finančných prostriedkov (v
prípade, že žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie na viacero akcií/podujatí, je potrebné
rozpísať každú akciu/podujatie samostatne).
10. odôvodnenie žiadosti
11. prehlásenie žiadateľa o spôsobe propagácie obce – uviesť materiály, v ktorých bude
uvedený text: “podujatie/akciu“ finančne podporila obec.
Príloha č. 1 k žiadosti
ROZPOČET: (obsahujúci rozpis predpokladaných príjmov a výdavkov na podujatie/akciu
spracujte podľa nasledovného vzoru):
Výdavky (na akú položku a koľko budete
potrebovať na podujatie/akciu)
Položka:




SPOLU VÝDAVKY:

Suma v EUR:

ZDROJE FINANCOVANIA (spracujte v nasledovnom členení):
Vlastné zdroje
Dotácia požadovaná od obce
Sponzorské a iné ..................
PRÍJMY SPOLU:

EUR
EUR
EUR
EUR
.....................................................................................
podpis štatutárneho zástupcu a pečiatka organizácie

Článok II.
Záverečné ustanovenia
1. Tento Dodatok č. 1 k VZN č. 02/2016 schválilo Obecné zastupiteľstvo Obce Lúčky na
svojom zasadnutí dňa 10.08.2017 Uznesením č. 39/2017
2. Dodatok č. 1 k VZN č. 02/2016 nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli.
3. Dodatok č. 1 k VZN č. 02/2016 nadobúda platnosť 1. 9. 2017
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 02/2016 vyvesený dňa: 25.7.2017
zvesený dňa: 10.8.2017
Dodatok č. 1 k VZN č. 02/2016
vyvesený dňa: 14.08.2017
zvesený dňa: 30.08.2017

