OBEC DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Dunajská Lužná

č. 02/2014
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2010 o
podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Dunajská Lužná

Zverejnené pred schválením:
Zvesené pred schvaľovaním:

10.01.2014
24.01.2014

Schválené:
Vyvesené po schválení:
Účinnosť nadobúda dňa:

28.01.2014 uznesením č. 2014/01-05
30.01.2014
15.02.2014
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Obec Dunajská Lužná podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a na základe § 7 ods. 2 a 4 zákona č. 5836/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov v y d á v a toto všeobecne
záväzné nariadenie.
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 o podmienkach poskytovania dotácií z
prostriedkov obce Dunajská Lužná sa mení a dopĺňa takto:
1. V Čl. 2 ods. 2 znie:
„ (2) Obec môže poskytnúť dotácie len na podporu
a) všeobecne prospešných služieb,
b) všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov,
c) podnikania a zamestnanosti.“
2. V Čl. 2 ods. 3 znie:
„ (3) Všeobecne prospešné služby sú najmä
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
d) ochrana ľudských práv a 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.
3. V Čl. 2 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„ (4) Verejnoprospešným účelom sa na účely tohto nariadenia rozumie 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, vzdelania a 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.“
4. V Čl. 5 ods. 5 posledná veta znie:
„ Žiadosť o poskytnutie dotácie je v súlade s týmto nariadením potrebné podať najneskôr do
30. októbra bežného roka, ktorý predchádza roku, na ktorý sa dotácia požaduje.“
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Čl. II
Záverečné ustanovenia
(1) Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom uznesením č. 2014/01-05 zo dňa
28.01.2014.
(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 15.02.2014.
V Dunajskej Lužnej, dňa 28.01.2014

Štefan Jurčík
starosta obce
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