DODATOK Č. 1
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
Č. 2/2014
O PODMIENKACH POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU OBCE VEĽKÁ VES
Dodatok č. 1
Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2014 O podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu obce Veľká Ves

V zmysle tohto Dodatku č.1 sa v Čl. 4 Podmienky poskytovania dotácií vypúšťa odsek 7. Dotácia sa neposkytne
a nahradzuje nasledovným textom: :
7. Dotácia nebude poskytnutá:
7.1. žiadateľovi:
a) ktorý nemá vyrovnané záväzky voči Obci Veľká Ves, daňovému úradu a poisťovniam,
b) ktorého žiadosť a projekt nespĺňajú náležitosti stanovené týmto nariadením,
c) ktorý v minulosti akýmkoľvek spôsobom porušil svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí dotácie,
d) činnosť politických strán a hnutí
7.2. na výdavky na:
a) náklady na stravovanie, občerstvenie, potraviny a odpisy,
b) honoráre, odmeny, mzdy alebo odvody organizátorov projektov,
c) na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
d) náklady, ktoré sa nedajú preukázať účtovnými dokladmi,
f) pobyty, výlety, rekreácie občanov,
g) zákonné odvody z honorárov odmien alebo miezd, odvádzaných prijímateľom dotácie,
h) odvody dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), ak je žiadateľ platcom DPH podľa príslušných právnych
predpisov,
i) prevádzkové výdavky a režijné náklady spojené s pravidelne sa opakujúcimi bežnými aktivitami žiadateľa a
nesúvisiace s projektom,
j) cestovné náhrady súkromným motorovým vozidlom,
k) investície v akejkoľvek výške do budovy sídla žiadateľov, ak je žiadateľom právnická osoba; budovy miesta
podnikania, ak je žiadateľom fyzická osoba - podnikateľ; alebo budovy obecného úradu, ak je žiadateľom obec,
l) výdavky na obstaranie hmotného majetku (obstarávacia cena nad 1 700,00 eur vrátane) a nehmotného majetku
(obstarávacia cena nad 2 400,00 eur vrátane), vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov:
- nákup pozemkov a nehmotných aktív,
- nákup budov, objektov alebo ich častí,
- nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia,
- nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov,
- prípravná a projektová dokumentácia,
- realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia.
j) pre potreby nákupu alkoholických nápojov, tabaku a tabakových výrobkov
k) na činnosti, ktoré vedú k poškodzovaniu životného prostredia

Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2014 O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Veľká Ves bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva zo dňa 13.03.2015 a účinnosť nadobúda dňom
01.04.2015

Vo Veľkej Vsi, 24.02.2015

Podpis

Návrh VZN bol vyložený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, na pripomienkovanie obyvateľom obce dňa : 26.02.2015
Pripomienky boli vyhodnotené dňa : neboli vznesené
Schválené nariadenie bolo vyložené na úradnej tabuli dňa : 16.03.2015
Zložené dňa : 31.03.2015
Účinnosť nadobudlo dňom : 01.04.2015

