Obec Neporadza podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm.
g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a podľa ustanovenia § 7 ods. 2 a 4
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., v záujme utvárať a chrániť zdravé podmienky
a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie, ako aj utvárať
podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, kultúry, osvetovej
činnosti, záujmovej umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu,

vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016, ktoré mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie Obce Neporadza č. 1/2014 o poskytovaní dotácie
z rozpočtu obce
Článok 1
Všeobecne záväzným nariadením č. 3/2016 sa Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2014
o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce mení a dopĺňa takto:
Článok 2 – Poskytovanie dotácií
1.
odsek 1 znie:
Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie :
a) právnickej osobe (ďalej len žiadateľ), ktorej zakladateľom je obec, a to na konkrétne
úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce;
b) inej obci a vyššiemu územnému celku (ďalej len žiadateľ), ak zabezpečujú niektoré
úlohy pre obec alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej
pohromy, havárie, alebo inej podobnej udalosti na ich území;
c) právnickej osobe (ďalej len „žiadateľ“) a fyzickej osobe - podnikateľovi („žiadateľ“),
ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú
činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce.
2.
odsek 2 znie:
Dotácie z rozpočtu obce podľa odseku 1) písm. c) budú poskytnuté len na podporu
všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných
účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.
Článok 2
1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Neporadzi dňa 2. decembra uznesením č. 24/2016.
2. Návrh VZN č. 3/2016 bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 10. novembra 2016
3. Toto VZN č. 3/2016 nadobúda účinnosť 15-tým dňom od vyvesenia.
V Neporadzi dňa 5. decembra 2016
Marián Kopecký
starosta obce
Vyvesené:
Zvesené:

