
OBEC  STAKČÍN 
SNP  574/6, 067 61  Stakčín 

 

„Návrh“ 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE STAKČÍN 

číslo  1/2019 
 

 

o zásadách,  ktorými sa stanovujú bližšie podmienky poskytovania dotácií 

a používania vybraných  finančných prostriedkov z rozpočtu obce Stakčín 
 

Čl. 1 

 

Účelom týchto zásad je stanovenie postupov a pravidiel pri pouţívaní výdavkov z rozpočtu obce 

Stakčín na: 

- reprezentačné účely (poloţka 633016, 637036 (oddiel, skupina, trieda, podtrieda 0111) 

- propagačné účely (poloţka 637003, oddiel, skupina, trieda, podtrieda 0111) 

- cestovný ruch (poloţka  637002, oddiel, skupina, trieda, podtrieda   0473) 

- príspevky spoločenským organizáciám (poloţka 642002, oddiel, skupina, trieda, 

podtrieda 0111) 

- príspevky na rekreačné a športové sluţby (poloţky 632001, 632002, 633006, 637002, 

637004, 642001, 642002, oddiel, skupina, trieda, podtrieda 0810) 

- príspevky cirkvám (poloţka 642001, oddiel, skupina, trieda, podtrieda 0840) 

- odmeny členom ZPOZ (poloţka 637026, oddiel, skupina, trieda,  podtrieda 0111) 

- kultúrne programy (poloţka 637002, oddiel, skupina, trieda, podtrieda 0820) 

- záujmové aktivity občanov z výnosov z DPFO 

 

Čl. 2 

 

Výdavky na reprezentačné účely pouţije starosta obce na: 

- pohostenie pre návštevy, ubytovanie návštev 

- príspevok na športové, kultúrne a spoločenské podujatia 

- príspevok na vydanie knihy, CD- nosičov a pod. 

- na drobné darčeky, vizitky starostu obce a pod. 

- pohostenie pre účastníkov rôznych brigád v prospech obce 

- pohostenie pri svadobných obradoch a uvítaní do ţivota, ktoré vykonáva obec 

- pohostenie účastníkov rôznych cvičení, občerstvenie pre darcov krvi 

- dary, kvety, vence a pod. 

 

Výšku výdavkov na  reprezentačné účely  schvaľuje obecné zastupiteľstvo pri schvaľovaní 

rozpočtu  . Účtovné doklady sa označia " Reprezentačné účely " a podpíše ich starosta obce. 

 

Čl. 3 

Výdavky na propagačné účely pouţije obec na: 

- novoročné pozdravy 

- drobné upomienkové predmety 

- propagačný materiál, kalendáre, broţúry, knihy 
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- inzerciu 

- účasť na výstavách 

 

Výšku výdavkov na propagačné účely schvaľuje obecné zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu. 

 

Čl.4 

 

Výdavky na cestovný ruch pouţije obec na: 

-  úhradu všetkých nákladov spojených s návštevou druţobných miest delegáciou  z obce 

Stakčín alebo návštevy obce Stakčín  delegáciami z druţobných miest 

 

Výšku výdavkov na cestovný ruch schvaľuje obecné zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu. 

 

Čl. 5 

 

Výdavky na dotácie  spoločenským organizáciám pouţije obec na: 

- príspevky na činnosť spoločenských organizácií pôsobiacich na území obce 

- príspevky na organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré organizujú 

spoločenské organizácie 

- príspevky na výlety, ktoré organizujú spoločenské organizácie pre občanov obce 

 

Výšku výdavkov na dotáciu spoločenským organizáciám schvaľuje obecné zastupiteľstvo pri 

schvaľovaní rozpočtu, ktoré má právo rozšíriť okruh ţiadateľov. Príspevok sa poskytne na 

základe " Dohody o poskytovaní dotácií." Príspevok sa poskytne do výšky 350,00 €. Poskytnutý 

príspevok sa zúčtuje obci kópiami dokladov. 

Dotáciu môţe obec poskytnúť aj spoločenstvám a zdruţeniam, ktoré nemajú trvalý pobyt na 

území obce, ale pôsobia na území obce a ktoré organizujú stretnutia rodákov alebo iné akcie pre 

rodákov z bývalých obcí, ktoré boli vysťahované kvôli VN Starina. Ročne sa môţe spravidla 

poskytnúť iba jedna dotácia pre jednu vysťahovanú obec do výšky 100,00 €. 

OZ svojim uznesením môţe upraviť výšku dotácie nad čiastky uvedené v článku 5. 

 

Čl. 6 

 

Výdavky na rekreačné a športové sluţby  pouţije obec na: 

- organizovanie športových a rekreačných akcií v obci: 

 Turnaj v kartovej hre „FIĽO“, 

 Stolnotenisový turnaj v rôznych kategóriách, 

 Amatérske turnaje v rôznych športových disciplínach pre občanov obce 

- zaplatenie prevádzkových nákladov budov a zariadení na rekreáciu a šport, ktoré sú 

majetkom obce a vyuţívajú ich občania obce (telocvičňa, posilňovňa, spoločenská 

miestnosť ZŠ, kultúrny dom....) 

- úhradu nákladov na prevádzku ihriska, sociálnej budovy na ihrisku a prevádzku 

viacúčelového ihriska 

- výstavbu, rekonštrukciu a údrţbu športových zariadení v majetku obce 

- činnosť OFK Agrifop Stakčín. 

Výšku výdavkov na rekreačné a športové sluţby schvaľuje obecné zastupiteľstvo pri 

schvaľovaní rozpočtu. Dotácie na organizovanie športových a rekreačných akcií  v obci a na 

činnosť OFK Agrifop Stakčín sa poskytnú na základe " Dohody o poskytovaní dotácií". 

Poskytnutá dotácia sa zúčtuje obci kópiami dokladov. 
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Čl. 7 

 

Výdavky na príspevky cirkvám sa pouţijú na: 

 

- činnosť jednotlivých cirkvi, ktoré pôsobia v obci (náklady na prevádzku a údrţbu 

kostolov vo výnimočných prípadoch na základe ţiadostí od jednotlivej cirkvi, na 

rekonštrukciu alebo výstavbu kostolov) 

Výška príspevku sa vypočítavá na základe počtu veriacich, ktorí sa prihlásili k jednotlivým 

cirkvám pri  poslednom sčítaní ľudí. Jednotlivé cirkvi môţu ročne dostať iba jednu dotáciu. 

Príspevok sa poskytuje na základe "Dohody o poskytovaní dotácie". Príspevok sa poskytne do 

výšky 1,10 € na jedného veriaceho. Poskytnutá dotácia sa zúčtuje obci kópiami dokladov. 

 

Výšku výdavkov na príspevok cirkvám schvaľuje obecné zastupiteľstvo pri schvaľovaní 

rozpočtu. 

 

Čl. 8 

 

Výdavky na kultúrne programy sa pouţijú: 

- na úhradu nákladov na kultúrne programy, ktoré organizuje alebo spoluorganizuje obec 

- na úhradu nákladov na kultúrne a spoločenské akcie 

- na úhradu všetkých nákladov spojených so zabezpečením týchto spoločenských podujatí: 

 Duchovný koncert, 

 Stakčínsky ples, 

 MDŢ, 

 Stakčínska kvapka krvi, 

 Deň učiteľov 

 Spoločensko-prezentačný deň „Ľude pud Nastasom“, 

 MDD, 

 Stakčínsky festival ľudového umenia, 

 Rockový večer v Stakčíne, 

 Divadelné predstavenie, 

 Mikuláš v Stakčíne, 

 Vítanie nového roka  

 

Výšku výdavkov na kultúrne programy schvaľuje obecné zastupiteľstvo pri schvaľovaní 

rozpočtu. 

 

Čl. 9 

 

Výdavky na záujmové aktivity občanov z výnosu DPFO sa pouţijú na záujmové vzdelávanie a 

záujmové aktivity detí z trvalým pobytom na území obce. Výšku dotácie na rok na dieťa alebo 

občana určí obecné zastupiteľstvo svojím uznesením. Poskytovateľ záujmového vzdelávania detí 

kaţdoročne písomne poţiada o poskytnutie dotácie. Prílohami ţiadosti sú: kópia zriaďovateľskej 

listiny, zoznam detí s trvalým pobytom v obci Stakčín, ktoré navštevujú jednotlivé záujmové 

útvary s názvom záujmového útvaru, v ktorom dieťa pracuje  a kópie rozhodnutí o prijatí dieťaťa 

do záujmového útvaru. Obec s poskytovateľom uzatvorí zmluvu o poskytnutí dotácie, v ktorej 

určí podmienky poskytnutia dotácie, pravidlá kontroly pouţitia dotácie a akým spôsobom sa obci 

vráti dotácia alebo časť dotácie v prípade zániku poskytovateľa alebo keď dieťa prestane 

navštevovať záujmový útvar a ako a kedy sa dotácia zúčtuje obci. 

Výdavky na záujmové aktivity detí  sa pouţijú aj na činnosť ţiakov a dorastencov OFK a STO, 

na kultúrne, športové a spoločenské akcie, ktoré sa budú organizovať pre občanov obce vo veku 

do 15 rokov alebo aj spoločné športové, kultúrne a spoločenské akcie s deťmi z druţobných  
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miest a obcí, ktoré sa budú organizovať buď na území obce alebo aj na území druţobných miest 

a obcí. 

 

Čl.10 

 

Toto VZN bolo schválené uznesením OZ č..........  nadobúda účinnosť dňom 01.03.2019. Týmto 

dňom stráca platnosť VZN č. 2/2013 zo dňa 28.02.2013. 

 

 

V Stakčíne, 22.02.2019 

 

 

 

Miroslav Bober 

                                                                                                            starosta obce 

 

 

Vyvesené na ÚT: 07.02.2019 

Zvesené z ÚT: 22.02.2019 

 


