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Uznesením číslo

Obecné zastupiteľstvo v Palárikove v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4
písm. g) a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
sa

uznáša
na tomto

všeobecne záväznom nariadení
o zmene a doplnení VZN č. 05/2016 o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov Obce Palárikovo
Článok 1
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Palárikovo č. 05/2016 o podmienkach poskytovania
dotácií z prostriedkov Obce Palárikovo sa mení takto:
1. Článok 4 odsek 2 sa dopĺňa o nové písm. h) a ch), ktoré znejú:
„h) pri právnických osobách uvedených v Článku 2 ods. 1 čestné prehlásenie o splnení
podmienky uvedenej v odseku 15. tohto článku,
ch) čestné prehlásenie o splnení povinnosti v rozsahu § 3 ods. 1 písm. a), b), c) a f) a ods.
2 písm. d) zákona č. 436/2018 Z. z., ak je to relevantné.“
2. Článok 4 sa mení tak, že sa vypúšťa odsek 13. Doterajšie odseky 14. a 15. sa označujú ako
odseky 13. a 14.
3. Článok 4 sa mení tak, že za odsek 14 sa vkladá nový odsek 15, ktorý znie:
„15. Právnickým osobám uvedeným v Článku 2 ods.1 možno dotáciu poskytnúť len vtedy,
ak nemajú právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest
zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.“

Článok 2
(1)
Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Palárikove dňa
.2019 uznesením číslo
.
(2)
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho
vyhlásenia vyvesením na úradnej tabuli obce.

Mgr. Ľubica Karasová
Starostka

Dôvodová správa:
Nutnosť novelizovať VZN o poskytovaní dotácií vyplynula z viacerých zmien zákonov
a z iných skutočností.
Prvá zmena sa týka doplnenia písmen h) a ch) v článku 4 odsek 2 VZN. Po novom bude tak
potrebné ku žiadosti o dotáciu priložiť aj čestné prehlásenie o tom, že PO nebol uložený trest
zákazu prijímať dotáciu alebo subvenciu alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov EÚ, nakoľko v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy osobám, ktorým bol uložený niektorý z uvedených trestov, nie
je možné poskytnúť dotáciu. Tiež bude potrebné predložiť čestné prehlásenie o tom, že PO si
splnili svoju povinnosť a pri zápise do príslušného registra uviedli požadované skutočnosti
alebo ich tam doplnili v zmysle zákona č. 436/2018 Z. z. Tento zákon zaviedol zákaz orgánom
verejnej správy poskytnúť verejné finančné prostriedky tým organizáciám, ktoré si nesplnili
uvedené povinnosti. Nový register mimovládnych organizácií, v ktorom budú po novom
evidované aj občianske združenia, má byť spustený do 1.1.2021. Nevieme tak v súčasnosti
overiť splnenie týchto povinností inak, ako čestným prehlásením od žiadateľa dotácie.
Ďalším dôvodom novelizácie VZN je skutočnosť, že už od roku 2016 obec nesmie byť
športovou organizáciu v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. o športe. To znamená, že obec nemôže
byť vedená ako športový klub v evidencii športových organizácií a mať svoje športové
družstvá, či už futbalové alebo hocijaké iné. Tým aj tok financií na šport sa musí zmeniť.
Nemôžeme zamestnávať trénerov, rozhodcov a pod. Športové družstvá musí pod seba zobrať
napríklad občianske združenie, ktoré zároveň musí byť zaregistrované v príslušnej národnej
športovej organizácií a toto môže následne žiadať dotáciu od obce. Preto bolo nevyhnutné
vypustiť z článku 2 odsek 13, ktorý hovoril o tom, že dotáciu poskytnutú v oblasti rozvoja
telesnej výchovy a športu je možné použiť len na úhradu nákladov na dopravu hráčov. Pri
ponechaní tohto ustanovenia by sa obmedzilo financovanie športu len na jeden účel a to je
neželateľné.

