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Obecné zastupiteľstvo obce Žabokreky vo veciach územnej samosprávy v zmysle § § 6 ods. 1
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v
zmysle § 6 ods. 12 písm. d) zák. 596/2003 Z.Z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov vydáva
tento dodatok č. 3 k
všeobecne záväznému nariadeniu
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2011 O poskytovaní dotácie na mzdy a prevádzku
materskej školy a školských zariadení Základnej školy Žabokreky v znení Dodatku č.1 zo dňa
25.03.2013 a Dodatku č.2 zo dňa 30.01.2014 sa mení takto :
§4 pôvodného VZN
Termín, spôsob a zúčtovanie poskytovania dotácie
 Mení sa veta v odstavci 1) :
Obec Žabokreky poskytne príjemcovi podľa § 2 , ktorým je zriaďovateľ centra voľného času v inej
obci (meste) , zriaďovateľ cirkevných a súkromných centier voľného času dotáciu jedenkrát
ročne na príslušný kalendárny rok po podpise zmluvy .

NASLEDOVNE:
Obec Žabokreky poskytne príjemcovi podľa § 2 , ktorým je :

 zriaďovateľ centra voľného času v inej obci (meste)
 zriaďovateľ cirkevných a súkromných centier voľného času
dotáciu na príslušný kalendárny rok na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Žabokreky ,
pričom uznesením bude určený termín, spôsob aj zúčtovanie poskytnutej dotácie , a to po podpise
zmluvy .

 Mení sa prvá veta v odstavci 2) : Prijímateľ je povinný zúčtovať dotáciu v termíne
do 31.12. príslušného kalendárneho roka.
NASLEDOVNE:
Prijímateľ je povinný zúčtovať dotáciu v termíne , ktorý bude určený Uznesení Obecného
zastupiteľstva obce Žabokreky.
§5 pôvodného VZN
Kontrola použitia dotácie
1)Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa
tohto VZN vykonáva Obec Žabokreky a ostatné oprávnené orgány.
SA V CELOM ROZSAHU NAHRÁDZA TÝMTO ZNENÍM:
§5
Kontrola a porušenie finančnej disciplíny
1. Pri porušení finančnej disciplíny právnickou alebo fyzickou osobou – podnikateľom obec
postupuje podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
2. Za porušenie finančnej disciplíny sa považuje použitie dotácie na iné účely, ako bolo
zmluvne dojednané.
3. Za porušenie finančnej disciplíny sa považuje neodvedenie nespotrebovanej dotácie na
účet obce do stanoveného termínu.

4. Právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá porušila v príslušnom roku finančnú disciplínu sa v
bezprostredne nasledujúcom kalendárnom roku alebo adekvátnej časti kalendárneho roka
v zmysle konkrétnej dohody s právnickou alebo fyzickou osobou dotácia poskytne iba za
podmienky, že dotáciu poskytnutú v predchádzajúcom období v plnej výške vráti na účet obce
a dotáciu na bezprostredne nasledujúci kalendárny rok alebo obdobie odsúhlasí zasadnutie
obecného zastupiteľstva počtom hlasov rovnajúcich sa trojpätinovej väčšine všetkých
poslancov.Zasadnutie obecného zastupiteľstva počtom hlasov rovnajúcich sa trojpätinovej
väčšine všetkých poslancov rozhodne aj o vrátení resp. nevrátení časti dotácie poskytnutej
v predchádzajúcom období alebo predchádzajúcom roku.
Dodatok č.3 k VZN bol schválený obecným zastupiteľstvom v Žabokrekoch uznesením
číslo 2/2014/8 zo dňa 10.03.2014 .
V Žabokrekoch, dňa 10.03.2014
Ing. Zuzana Valocká
starostka obce Žabokreky

