Mestské zastupiteľstvo Krompachy

Nariadenie č. 2/2005
Mestského zastupiteľstva v Krompachoch
o poskytovaní dotácií
Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch v zmysle § 6 a § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 7ods.(4) zákona NR SR
583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov vydáva toto

všeobecne záväzné nariadenie
o poskytovaní dotácií
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Mesto Krompachy podľa tohto nariadenia môže poskytnúť dotácie právnickým osobám /s
výnimkou právnických osôb, ktorých zakladateľom je mesto Krompachy/ a fyzickým
osobám podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Krompachy, len
z vlastných príjmov, na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných
alebo verejnoprospešných účelov a na podporu podnikania a zamestnanosti.
(2) Pre účely tohto nariadenia sa za všeobecne prospešnú službu považuje najmä :
a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
c) ochrana a tvorba životného prostredia,
d) zachovanie prírodných hodnôt,
e) ochrana zdravia,
f) ochrana práv detí a mládeže,
g) rozvoj vedy, vzdelávania, telovýchovy,
h) plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb,
ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí
živelnou pohromou
(3) Pre účely tohto nariadenia sa za všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný
účel považuje najmä:
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchových a kultúrnych hodnôt,
d) ochrana ľudských práva základných slobôd,
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu

(4) podpora podnikania a zamestnanosti v meste na základe kritérií ustanovených týmto
nariadením.

§2
Podávanie žiadostí
(1) Mesto môže poskytnúť dotáciu na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo
fyzickej osoby podnikateľa, ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Krompachy.
Termín podávania žiadosti sa stanovuje do 28. 2. príslušného rozpočtového roka. Žiadosti sa
zasielajú Mestskému úradu v Krompachoch.
(2) Žiadosť musí obsahovať:
a) obchodné meno /názov/ a sídlo /miesto podnikania/ žiadateľa
b) termín , miesto a účel použitia dotácie
c) predpokladanú výšku nákladov a výšku požadovanej dotácie
d) peňažný ústav a číslo účtu
e) podpis oprávnenej osoby, pečiatka
(3) Fyzická osoba podnikateľ k žiadosti priloží živnostenský list
(4) Právnická osoba k žiadosti priloží výpis z obchodného alebo iného registra.

§3
Rozhodovanie o poskytovaní dotácií
O poskytnutí dotácie podľa § 1 na základe žiadosti podanej podľa § 2 tohto nariadenia,
rozhoduje mestské zastupiteľstvo, pričom prostriedky sa rozpočtujú na konkrétnu akciu
alebo účel použitia prostriedkov.

§4
Podmienky poskytovania dotácií na podporu podnikania a zamestnanosti
v meste Krompachy
(1) Mesto môže poskytnúť dotácie na podporu podnikania a zamestnanosti v meste
právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa Čl. I. § 1 bod 1, tohto
nariadenia, na základe písomnej žiadosti podanej do 28.2. príslušného kalendárneho roka na
Mestský úrad v Krompachoch.
(2) Žiadosť musí obsahovať:
a) obchodné meno /názov/ a sídlo /miesto podnikania/ žiadateľa
b) podnikateľský zámer
c) predpokladanú výšku nákladov a výšku požadovanej dotácie alebo návratnej
finančnej výpomoci
d) peňažný ústav a číslo účtu
e) podpis oprávnenej osoby, pečiatka
(3) Fyzická osoba podnikateľ k žiadosti priloží živnostenský list
(4) Právnická osoba k žiadosti priloží výpis z obchodného alebo iného registra

§5
Podmienky na poskytovanie dotácií

Žiadosti o poskytovanie dotácií posudzuje finančná a majetková komisia MsZ, spravidla po
predchádzajúcom stanovisku príslušnej komisie, ktorá pri posudzovaní žiadostí zohľadňuje
najmä tieto kritéria:
a/ celkový podnikateľský zámer žiadateľa
b/ nedostatkové druhy služieb
c/ počet vytvorených pracovných miest
d/ vplyv na životné prostredie

§6
Rozhodovanie o poskytovaní dotácií
O poskytnutí dotácie podľa § 5 tohto nariadenia, rozhoduje mestské zastupiteľstvo, pričom
prostriedky sa rozpočtujú na konkrétnu akciu alebo účel použitia prostriedkov.

§7
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
(1) Po schválení dotácie uzavrie mesto so žiadateľom zmluvu o podmienkach a účele použitia
dotácie.
(2) Dotácia musí byť použitá na účel, na ktorý bola poskytnutá. Žiadateľ je povinný predložiť
finančné vyúčtovanie použitia poskytnutých finančných prostriedkov vrátane písomnej
správy.
(3) Poskytnutie dotácií nesmie zvýšiť dlh mesta Krompachy na konci rozpočtového roka
a podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta.
(4) Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch v rámci rozpočtu mesta na príslušný kalendárny
rok schváli výšku finančných prostriedkov určených na dotácie, ktoré budú poskytnuté za
podmienok ustanovených týmto nariadením.
(5) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje mestské zastupiteľstvo
v Krompachoch.
(6) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo mestské zastupiteľstvo
v Krompachoch uznesením č. 23/F-2 zo dňa 29. marca 2005.
(7) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.
(8) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie
MsZ v Krompachoch č. 2/2002 poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí
z rozpočtu mesta Krompachy právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta
Krompachy zo dňa 25. júna 2002.

Krompachy 29. marca 2005

Jakub Zahradník
Primátor mesta

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na KROM-SATe s.r.o. Krompachy od
14. 3. 2005

Mestské zastupiteľstvo v KROMPACHOCH

DOPLNOK č. 1
K Nariadeniu č. 2/2005 Mestského zastupiteľstva v Krompachoch
o poskytovaní dotácií
Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch podľa §§ 6 a 11 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a podľa § 7 ods.
(2) a ods. (4) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva

tento

DOPLNOK č. 1
k Nariadeniu č. 2/2005 Mestského zastupiteľstva v Krompachoch
o poskytovaní dotácií

Čl . I .
Nariadenie č. 2/2005 Mestského zastupiteľstva v Krompachoch o poskytovaní
dotácií sa mení a dopĺňa takto:
Doterajšie znenie § 1 Úvodné ustanovenia – bod (1) sa nahrádza nasledovným
znením:
(1) Mesto Krompachy podľa tohto nariadenia môže poskytnúť z vlastných príjmov
dotácie:
a) právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto a to na konkrétne
úlohy a akcie vo verejnom záujme, alebo v prospech rozvoja územia
mesta.
Mesto môže poskytnúť dotácie inej obci alebo vyššiemu
územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre mesto alebo ak ide
o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie
alebo inej podobnej udalosti na ich území
b) právnickej osobe neuvedenej v odseku a) a fyzickej osobe – podnikateľovi,
ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktoré pôsobia,
vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom
mesta, môže mesto poskytnúť dotáciu za podmienok ustanovených
nariadením mesta len na podporu všeobecne prospešných služieb,
všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu
podnikania a zamestnanosti

Čl . I I .

Na Doplnku č. 1 Nariadenia č. 2/2005 Mestského zastupiteľstva v Krompachoch
o poskytovaní dotácií sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch na svojom
zasadnutí dňa 16. decembra 2008 uznesením č. 18/E-1

Čl . I I I .
Tento Doplnok č. 1 k Nariadeniu č. 2/2005 Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch o poskytovaní dotácií bol vyvesený na úradnej tabuli
od 28. 11. 2008 do 15. 12. 2008.
Účinnosť nadobúda dňom 1. 1. 2009

Krompachy, 15. 12. 2008

Ing. Iveta Rušinová
primátorka mesta

