VZN č. 25/1996
o poskytnutí príspevkov právnickým a fyzickým osobám na území mesta
Mesto Rajec podľa § 6 a § 11, odst. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 27, odst. 2 zákona č. 303/1995
Z.z. o rozpočtových pravidlách SR v znení neskorších zmien a doplnkov, vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie mesta o poskytovaní príspevkov právnickým a
fyzickým osobám na území mesta Rajec.
Všeobecné ustanovenia
Mesto Rajec môže podľa tohto nariadenia a v nadväznosti na schválený rozpočet
mesta na príslušný rok poskytnúť príspevky pre nasledovné účely:
- na rozvoj a podporu demokracie, miestnej kultúry, zachovania kultúrnych
pamiatok a pamätihodností, na podporu športu, školstva, zdravotníctva, humanitnej
a charitatívnej činnosti, podporu cirkví, ochrany prírody a pod.
- na rozvoj a podporu záujmových a občianskych združení.
Časť I.
Podmienky poskytovania príspevkov
§1
Podávanie žiadostí
Mesto môže poskytnúť príspevok na rozvoj a podporu demokracie, miestnej
kultúry, zachovania kultúrnych pamiatok a pamätihodností, na podporu športu,
školstva, zdravotníctva, humanitnej a charatitívnej činnosti, podporu cirkvi, ochrany
prírody na základe žiadosti právnickej alebo fyzickej osoby pôsobiacej na území
mesta. (1)
Žiadosť musí obsahovať:
- názov a účel poskynutia príspevku
- termín a miesto konania podujatia
- presnú adresu žiadateľa, prípadne ďalších spoluorganizátorov
- peňažný ústav a číslo účtu, na ktorý možno v prípade priznania príspevok poukázať
- údaje o predpokladaných nákladoch na usporiadanie podujatia
- podpis oprávnenej osoby.
Každá právnická osoba, záujmové združenie a pod. doloží k žiadosti doklad o
registrácii nadácie alebo záujmového združenia právnických osôb (registračný list).

§2
Posudzovanie žiadostí
Žiadosti na poskytnutie príspevku na rozvoj miestnej kultúry, zachovania
kultúrnych pamiatok, na podporu športu a školstva posudzuje komisia rozvoja kultúry
a vzdelávania, mládeže a športu pri MZ.
Žiadosti na poskytnutie príspevku na podporu zdravotníctva, humanitnej a
charitatívnej činnosti posudzuje sociálno-zdravotná komisia pri MZ.
Žiadosti na podporu celoročnej činnosti žiadateľa treba odovzdať do 31. januára
príslušného roka, ktoré posúdia komisie do konca februára príslušného roka.
Žiadosti na podporu samostatných projektov a podujatí predkladajú žiadatelia
priebežne počas celého roka, komisie posúdia žiadosti na svojom najbližšom
zasadnutí.
Žiadosti na podporu cirkví posudzuje mestská rada.
Žiadosti na podporu demokracie a projektov ochrany prírody posudzuje komisia
životného prostredia a výstavby pri mestskom zastupiteľstve.
§3
Kritériá na poskytovanie príspevkov
Pri posudzovaní žiadostí o príspevok z rozpočtu mesta zohľadňujú príslušné
komisie najmä tieto základné kritériá:
Oblasť miestnej kultúry
- vytváranie všestranných podmienok pre rozvoj záujmovo umeleckej činnosti
- podpora činnosti ochotníckych súborov
- uchovávanie a rozvíjanie miestnych tradícií
- organizovanie festivalov, mládežníckych podujatí a iných akcií majúcich vzťah
k mestu Rajec
- prezentácia mesta formou literárnej a publikačnej, výtvarnej a výstavníckej činnosti
- na obnovu kultúrnych pamiatok evidovaných v Ústrednom zozname kultúrnych
pamiatok SR, ako aj ďalších pamätihodností nachádzajúcich sa na území mesta. (2)
Oblasť športových aktivít
- rozvoj masovej a rekreačnej telesnej výchovy
- podpora výkonnostného športu
- organizovanie športových súťaží
- prevádzkové účely, len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch
- rozvoj turistiky a výchova detí v poznávaní prírody.
Oblasť vzdelávania, školstva
- na netradičnú mimoškolskú činnosť a prácu s deťmi a mládežou na úrovni
materských, základných, stredných, učňovských a vysokých škôl pôsobiacich na
území mesta
- na etickú, mravnú a náboženskú výchovu mladej generácie
- podporu talentov

-

prevádzkové účely, len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch

Oblasť zdravotníctva
- na rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných zdratovníckych služieb občanom
- na zakúpenie progresívnej zdravotníckej techniky
- na obstaranie (nákup) individuálnych zdravotníckych pomôcok pre zdravotne
postihnutých občanov, ktorým sa neposkytuje príspevok z iných finančných
zdrojov (napr. z fondu zdravotného poistenia, nemocenského poistenia, sociálneho
zabezpečenia)
- vo výnimočných a odôvodnených prípadoch na prevádzkové účely zdravotníckych
zariadení
- na bezpríspevkové darcovstvo krvi a orgánov.
Oblasť humanitnej a charitatívnej činnosti
- na činnosť organizácií, nadácií a záujmových združení právnických osôb
vyvíjajúcich humanitnú a charitatívnu činnosť najmä na území mesta
- vo výnimočných a odôvodnených prípadoch pre prevádzkové účely.
Oblasť pôsobenia cirkví a demokracie
- na podporu života cirkví
- na podporu rozvoja demokracie.
Oblasť ochrany prírody
- na ekologické výchovné projekty
- na zlepšovanie stavu životného prostredia
- na výchovu smerujúcu k úspornému nakladaniu s darmi Zeme, energiou a pod.
§4
Rozhodnutie o poskytnutí príspevku
Na základe odporučenia príslušnej komisie rozhodne o pridelení príspevku
z rozpočtu mesta podľa § 3 tohto VZN:
a) primátor mesta do výšky 10.000,- Sk
b) mestské zastupiteľstvo nad 10.000,- Sk
§5
Záverečné ustanovenie
Po schválení príspevku uzavrie mesto so žiadateľom dohodu o účele a
podmienkach použitia príspevku. Poskytnuté príspevky podliehajú ročnému
zúčtovaniu s rozpočtom mesta.
V prípade, že právnická alebo fyzická osoba nedodrží účel a podmienky stanovené
v dohode, je povinná príspevok vrátane diskontnej úrokovej sadzby mestu vrátiť.
Finančné prostriedky na základe realizácie projektu sa poskytujú minimálne
v dvoch trandžiach, pričom druhá a ďalšia dávka môže byť poskytnutá až po
vydokladovaní splnenia podmienok dohody o čiastkových krokoch realizácie projektu.

§6
Všeobecne záväzné nariadenia bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva
v Rajci č. 36/1996 zo dňa 30.5.1996.
Účinnosť nadobúda 15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli.

Ing. Ján R y b á r i k , v.r.
primátor mesta
V Rajci 30.5.1996

--------(1) fyzická osoba (§ 8 Občianskeho zákonníka)
právnické osoby (§ 18 Občianskeho zákonníka)
(2) obnovu kultúrnych pamiatok možno vykonať len so súhlasným stanoviskom
orgánov štátnej pamiatkovej starostlivosti v zmysle ustanovení zákona SNR č.
27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti.

