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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Drahovce č. 2/2009 

o poskytnutí finančných prostriedkov neziskovým organizáciam obce, ktoré plnia úlohy 

v záujme občanov 

 

Obec Drahovce na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov, na základe § 9 odst.l . zákona č.138/1991 Zb. O majetku obcí 

časť tretia/, v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. odst.2 

v y d á v a toto všeobecné záväzné nariadenie o poskytnutí finančných prostriedkov neziskovým 

organizáciám obce.  

 

V rámci úpravy zásad hospodárenia s majetkom obce sa ukladá s účinnosťou od 1.1.2009: 

 

1. Určenie celkovej čiastky príspevkov na rozpočtový rok pre všetky záujmové organizácie obce  

vo výške 25 925 € / 781.000,- Sk. 

 

2. Spôsob rozdelenia prostriedkov v rámci rozpočtu: 

Obecný futbalový klub 20 779 €  / 626 tis.Sk 

Dobrovoľný hasičský zbor 2 324 €  /   70 tis.Sk 

Drahovská desiatka 332 €  /   10 tis.Sk 

SRZ – detský rybársky krúžok 166 €  /     5 tis Sk 

Slovenský rybársky zväz  332 €  /   10 tis.Sk 

Slovenský červený kríž  498 €  /   15 tis.Sk 

Dychová hudba Drahovčanka 498 €  /   15 tis.Sk 

Jednota dôchodcov  332 €  /   10 tis.Sk 

Superuvolnení  332 €  /   10 tis.Sk 

Slovenský zväz záhradkárov   332 €  /   10 tis.Sk 

 

3. Využívanie príspevku v prospech občanov združených v organizácii na daný účel: 

OFK – energie, mzda správcu štadióna, odmeny trénerov a vodiča autobusu, povinné 

zmluvné poistenie autobusu a dialničná známka, údržba areálu,  

DHZ – energie, materiál, povinné zmluvné postenia , palivo . 

Drahovská desiatka – vecné dary pre účastníkov behu, ich občerstvenie 

SRZ – detský rybársky zväz – výdavky na súťaže a akcie  

Slovenský rybársky zväz MO – nákup elektrocentrály 

Slovenský červený kríž – zorganizovanie stretnutia členov a darcov krvi a na Drahovskú 

kvapku krvi 

Dychová hudba Drahovčanka – obnovenie aparatúry 

Jednota dôchodcov – lístky na divadelné predstavenie, zorganizovanie výletu  

Superuvolnení – letný tábor 

Slovenský zväz záhradkárov – rekonštrukcia sociálneho zariadenia v Dome zahradkárov 

 

 

Čl. I. 

Základ pre určenie príspevku 

 

Základom pre určenie celkovej čiastky dotácie pre všetky organizácie na rozpočtový rok je súhrn 

vlastných prostriedkov zahrnutých do rozpočtu na príslušný rok, ktorý predstavuje: 
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a/ miestne dane a poplatky /bez poplatku za KO/ 544 646 € / 16.408 tis. Sk. 

b/ príjmy z prenájmu 16 066 € / 484 tis. Sk 

c/ príjmy z predaja výrobkov, tovaru a služieb 5 311 € / 160 tis. Sk 

d/ ostatné príjmy z nakladania s majetkom obce 4 979 € / 150 tis. Sk 

 

 

Čl. II. 

Určenie výšky príspevku na rozpočtový rok 

 

Výška príspevku na rozpočtový rok sa stanovuje koeficientom 0, 4 /t.j. 4.5 % zo základu podľa 

článku I./ 

 

 

Čl. III. 

Spôsob rozdelenia a čerpania prostriedkov 

 

Rozdelenie celkovej výšky príspevku spadá do kompetencie obecného zastupiteľstsva, ktoré 

odsúhlasené čiastky pre organizácie zahrnie do schváleného rozpočtu obce. Pri rozdeľovaní  

prihliada na zdôvodnenie udané v žiadosti o príspevok na príslušný rok, v ktorej musí byť 

uvedený účel využitia a predpoklad termínovaného čerpania príspevku. 

 

 

Čl. IV. 

Kontrola čerpania príspevku a predkladanie dokladov 

 

Kontrolou skutočného využitia pridelených prostriedkov je poverený hlavný kontrolór obce. 

Účtovné doklady príslušné organizácie predkladajú účtovníčke a pokladníčke obecného úradu. 

 

 

Čl. V. 

Záverečné ustanovenie 

 

Ak organizácia poruší účel použitia prostriedkov, pozastaví sa čerpanie prostriedkov. 

 

 

Čl. VI. 

Účinnosť 

 

Toto nariadenie bolo schválené uznesením OZ v Drahovciach č. 16. zo dňa 27.04.2009 a nadobúda 

účinnosť dňom 01.05.2009.  

 

 

 

 

       Emil Hubinák 

Starosta Obce Drahovce 


