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Obecné zastupiteľstvo v Pečeňadoch
- na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení č.
369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a podľa § 9 ods. 1 zákona o majetku obcí č. 138/1991
Zb. v znení neskorších predpisov prijalo dňa 16.06.2017
všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 2017
ZÁSADY HOSPODÁRENIA
s majetkom obce Pečeňady
(Zásady hospodárenia)
Prvá časť
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
(1) Zásady hospodárenia určujú základné princípy hospodárenia a pravidlá pre nakladanie
s majetkom obce; v medziach týchto zásad môžu príslušní vedúci pracovníci, ak je to účelné
z hľadiska dobrého hospodárenia, vydať v rámci svojej pôsobnosti podrobnejšie pokyny.
(2) Použité skratky a vysvetlenie pojmov
a) Ak sa v texte vyskytuje slovo „obec”, rozumie sa tým Obec Pečeňady. Ak sa v texte uvádzajú
označenia orgánov obce (napr. starosta, obecné zastupiteľstvo, komisia, obecný úrad a pod.)
rozumejú sa tým orgány a organizačné zložky Obce Pečeňady.
b) Ak sa v texte vyskytuje slovo „zákon” bez bližšieho popisu, rozumie sa tým zákon SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (tiež skrátene „zákon o majetku
obcí”);
§2
Základné ustanovenie
(1) Majetok obce slúži na uspokojovanie potrieb obce a jej obyvateľov. 1) Táto základná
zásada je interpretačným pravidlom: ak nastane pri výklade týchto zásad sporná alebo rozporná
situácia, použije sa výklad, ktorý zodpovedá potrebám obce a jej obyvateľov.
(2) Všetky právnické i fyzické osoby majú povinnosť podľa svojich možností majetok obce
ochraňovať pred poškodením, zneužitím alebo inou ujmou (zásahom v jeho prospech, oznámením
hroziacej škody obecnému úradu a pod.).
§3
Vlastníctvo obecného majetku
(1) Nadobudnutie veci do majetku obce sa uskutočňuje podľa všeobecných pravidiel vzniku
vlastníctva vyplývajúcich zo zákona (napr. Občiansky zákonník 2 ), Obchodný zákonník 3 ), zákon
o majetku obcí a pod.). Na nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva obce a na zriadenie
vecného bremena k nehnuteľnosti vo vlastníctve obce je potrebný predchádzajúci súhlas obecného
zastupiteľstva.

§ 1 ods. 2 a § 8 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
3)
zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
1)
2)
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(2) Pôsobnosť vo veciach prevodov vlastníctva upravuje ust. § 9 ods. 2 zákona a tieto Zásady
hospodárenia.
(3) Vec v majetku obce, ktorá nemôže slúžiť svojmu účelu, ani inak neslúži na uspokojenie
potrieb obce, sa stáva neupotrebiteľnou. O neupotrebiteľnosti rozhoduje inventarizačná komisia
vymenovaná starostom obce.
(4) O ďalšom naložení s neupotrebiteľnou vecou rozhoduje obecné zastupiteľstvo, ak jej
zostatková hodnota prevyšuje sumu 5.000,00 EUR; inak rozhoduje starosta. Ak vec preukázateľne
nemožno predať, ponúkne sa školským a výchovným inštitúciám na vzdelávacie alebo záujmové
účely.
§4
Obec nemá zriadenú príspevkovú ani rozpočtovú organizáciu, preto tieto zásady neupravujú
správu obecného majetku, ktorá podľa zákona prináleží len týmto organizáciám.4)

Druhá časť
OSOBITNÉ PRÍPADY NAKLADANIA S MAJETKOM
§5
Prevody vlastníctva vecí z majetku obce
(1) Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce sa uskutočňujú spôsobmi a postupmi,
ktoré upravuje zákon5).
(2) Prevody vlastníctva hnuteľného majetku, ktorého zostatková hodnota prevyšuje 5.000,00
EUR podliehajú predchádzajúcemu súhlasu obecného zastupiteľstva.
§6
Nájom a vypožičanie
(1) Majetok obce sa dáva do nájmu, ak nie je účelné previesť jeho vlastníctvo a nájom
poskytuje možnosť efektívnejšieho využitia majetku alebo uspokojenia záujmov obce.
(2) Vznik, podmienky a zánik nájmu stanovuje zmluva6), ktorú uzatvára s nájomcom v mene
obce starosta. Forma písomnej nájomnej zmluvy sa používa aj v prípadoch poskytnutia vecí
z majetku obce do krátkodobého odplatného užívania.
(3) V prípade, ak doba nájmu presahuje 1 rok alebo ak zostatková hodnota prenajímaného
majetku presahuje 5.000,00 EUR alebo ak ide o nájom nehnuteľnosti s výmerou väčšou ako 500 m2
k uzavretiu nájomnej zmluvy je potrebný predchádzajúci súhlas obecného zastupiteľstva.
(4) Veci z majetku obce možno vypožičať len výnimočne, na základe písomnej zmluvy7), ak
vypožičiavateľ aktívne a bezodplatne prispieva k plneniu úloh obce v súlade s verejným záujmom
a s verejnými potrebami. Vypožičanie musí hodnotou vypožičanej veci a rozsahom vypožičania
zodpovedať hodnote príspevku vypožičiavateľa.
(5) K uzavretiu zmluvy o výpožičke8) je potrebný predchádzajúci súhlas obecného
zastupiteľstva.
§ 6 ods. 1 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
§ 9a zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
6)
§ 663 a nasl. Občianskeho zákonníka (zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)
7)
§ 659 a nasl. Občianskeho zákonníka (zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)
4)
5)

Strana 3 z 12

Obec Pečeňady - Zásady hospodárenia s majetkom obce

§7
Cenné papiere
(1) Nakladanie s cennými papiermi podlieha súhlasu obecného zastupiteľstva. Ak ide
v jednotlivom prípade o úkon, ktorého predmet má hodnotu nižšiu ako 5.000,00 EUR, príslušný
úkon je v pôsobnosti starostu.
(2) Výkon práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov je v pôsobnosti starostu, ktorý
obecné zastupiteľstvo informuje o významných skutočnostiach, ktoré z toho vyplývajú.
§8
Majetkové práva
(1) Nakladanie s majetkovými právami sa uskutočňuje podľa pravidiel o nakladaní
s hnuteľnými vecami (§ 5 ods. 2 týchto Zásad hospodárenia).
(2) Uplatňovanie majetkových práv súvisiacich s majetkom obce zabezpečuje príslušný
zamestnanec obecného úradu.
(3) Ak sú dané mimoriadne, najmä sociálne dôvody, môže obec na žiadosť dlžníka dlh
celkom alebo čiastočne odpustiť. Odpustenie dlhu podlieha predchádzajúcemu súhlasu obecného
zastupiteľstva.
(4) Na základe zdôvodnenej písomnej žiadosti a rozhodnutia starostu môže obec povoliť
dlžníkovi splátky a odklad platenia dlhu, ktorý dlžník písomne uznal čo do dôvodu a výšky. Bližšie
podmienky upraví písomná dohoda8).
(5) Obec môže od vymáhania pohľadávky upustiť9) ak
a) dlžník zomrel a pohľadávku nemožno uspokojiť vymáhaním na dedičoch dlžníka,
b) zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že vymáhanie pohľadávky by nebolo úspešné,
c) ide o tzv. nepatrnú pohľadávku, pri ktorej by náklady vymáhania zrejme prekročili výšku
pohľadávky.
(6) Podmienkou upustenia od vymáhania pohľadávky je starostlivé preskúmanie prítomnosti
dôvodov podľa predchádzajúceho odseku a uvedenie argumentov o týchto dôvodoch. Rozhodnutie
o upustení od vymáhania pohľadávky je v pôsobnosti obecného zastupiteľstva.
§9
Náhrady škôd
(1) Ak vznikne na majetku obce škoda, jej prerokovanie, určenie miery zavinenia
a stanovenie výšky náhrady škody je v pôsobnosti osobitnej (škodovej) komisie, ktorú na tento účel
vymenuje starosta.
(2) Na rozhodovanie o náhrade škody sa uplatnia pravidlá o nakladaní s hnuteľnými vecami
(§ 5 ods. 2 týchto Zásad hospodárenia).
(3) Osoba, ktorá je označená za zodpovednú za vzniknutú škodu, má právo i povinnosť
písomne sa vyjadriť v stanovenej lehote k príčinám škody a uviesť argumenty na podporu svojich
tvrdení.

8)
9)

§ § 521 a § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka (zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)
§ 10 zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
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§ 10
Poistenie
Rozsah a druh poistenia určuje starosta s prihliadnutím na hodnotu poisťovaného majetku,
riziko možných škôd a efektívnu ochranu obecného majetku.
§ 11
Efektívne použitie voľných prostriedkov
O spôsobe zhodnotenia voľných finančných prostriedkov, ktoré má obec k dispozícii
rozhoduje starosta.
§ 12
Reprezentačné výdavky
(1) Pod reprezentačnými výdavkami sa rozumejú výdavky poskytované na pohostenie alebo
dary v súvislosti s návštevami v oblasti kultúrnych, družobných, komerčných a podobných stykov,
ako aj v súvislosti s bežným občerstvením pri zabezpečení pracovných návštev, porád, seminárov,
školení a podobných podujatí.
(2) Pod pojmom bežné občerstvenie podľa predchádzajúceho odseku sa rozumie podanie
kávy, čaju alebo nealkoholických nápojov.
(3) V prípadoch návštev v oblasti kultúrnych, družobných a komerčných stykov je možné z
týchto prostriedkov uhrádzať aj ubytovanie, stravovanie a vecné darčeky a suveníry významným
tuzemským alebo zahraničným partnerom.
(4) O čerpaní reprezentačných výdavkov rozhoduje v rámci schváleného rozpočtu starosta.

Tretia časť
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 13
Sankcie
Porušenie tohto nariadenia môže byť podľa konkrétnych okolností situácie priestupkom proti
poriadku v správe alebo priestupkom proti verejnému poriadku 10 ) alebo môže byť správnym
deliktom11).
§ 14
(1) Štatutárne orgány a zamestnanci obce zabezpečia splnenie zákonnej požiadavky na
povinnú písomnú formu všetkých právnych úkonov pri nakladaní s majetkom obce.12)
(2) Ak tieto zásady nestanovujú inak, úkony pri nakladaní a hospodárení s majetkom obce sú
v rozhodovacej pôsobnosti starostu.
(3) Na prípady leasingu sa primerane použijú ustanovenia o úvere13).
(4) Na prípad hospodárenia s majetkom štátu, ktorý je zverený obci do správy, sa použijú
primerane ustanovenia o správe obecného majetku, pokiaľ osobitný predpis nestanoví inak.
§ 46 a § 48 zákona o priestupkoch č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
§ 27b zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
12)
§ 6 ods. 1 zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
13) § 11 ods. 4 písm. b/ zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
10)
11)
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§ 15
Zoznam príloh
Súčasťou týchto zásad sú aj nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 Poskytovanie nenávratných finančných príspevkov

§ 16
Účinnosť
(1) Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia.
(2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Interný predpis
č.2/2008 zo dňa 05.decembra 2008.

.......................................................................
Ladislav Boháčik
starosta obce
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Príloha č.1
Poskytovanie nenávratných finančných príspevkov
Obecné zastupiteľstvo v Pečeňadoch poskytuje formou schválenia nasledovné nenávratné finančné
príspevky (ďalej len „NFP“):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

NFP pri narodení dieťaťa – Čl.I
NFP pri nástupe do 1. ročníka základnej školy – Čl.II
NFP pri darcovstve krvi – Čl. III
NFP pre ocenených športovcov – Čl. IV
NFP všeobecný pre fyzické osoby - Čl.V
NFP – drobné dary – Čl.VI
Čl.1
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu obce pre fyzické osoby
pri narodení dieťaťa

1. O poskytnutí príspevku pri narodení dieťaťa rozhoduje OZ svojim uznesením a príspevok je
možné poskytnúť do výšky 200,00 EUR.
2. Príspevok pri narodení dieťaťa je finančná dávka, ktorou obec prispieva na pokrytie výdavkov
spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca a vypláca sa oprávnenej osobe na
základe podania žiadosti, pri splnení nasledovných podmienok:
a) obaja rodičia musia mať trvalý pobyt v obci Pečeňady v čase kedy sa nárok na príspevok
posudzuje
b) rodičia dieťaťa nesmú mať podlžnosti voči obci Pečeňady
c) o príspevok musí byť požiadané najneskôr do 24 mesiacov od narodenia dieťaťa
3. Príspevok pri narodení dieťaťa sa neposkytuje tým žiadateľom, ktorí sa dopustili:
a) priestupku alebo iného konania (priestupkové a správne konanie, porušenie verejného poriadku
a pod., a ak im v takomto konaní bola uložená pokuta a túto v stanovenom termíne a v
stanovenej výške neuhradili. Taktiež platí zásada, že ak ich konaním vznikli obci finančné
pohľadávky a tieto neboli v stanovenej lehote a určeným spôsobom uhradené, príspevok sa
neposkytuje
b) neoprávneného konania voči obci, ktoré malo vplyv na výdavky z rozpočtu obce z dôvodu
potreby zabezpečenia právnych služieb, exekučných služieb, obstaranie odborných posudkov,
znaleckých posudkov, geodetických služieb a iných úkonov s tým spojených a podobne, ktoré
bolo potrebné pre toto konanie zabezpečiť zo stany obce v prípadoch, ak sa toto ich konanie po
právoplatnom skončení preukázalo z ich strany ako neopodstatnené a neoprávnené
c) žiadateľ alebo posudzované osoby uvedené v žiadosti porušili VZN obce alebo iné nariadenie
obce Pečeňady v priebehu posledného obdobia im poskytovanej služby a ak im bola za
porušenie uložená pokuta v danom rozhodujúcom období a túto v stanovenom termíne a v
stanovenej výške neuhradili
d) konania, ktoré malo vplyv a dopad na životné prostredie v obci (čierne skládky odpadov,
vypílenie stromov bez povolenia, vypúšťanie vôd alebo zakázaných látok do recipientov alebo
kanalizácie a pod.) v priebehu posledného obdobia poskytovanej služby a ak na základe výzvy
obce nezabezpečili alebo nezjednali nápravu prípadne nevyhnutné úpravy, opravy alebo práce
nariadené obcou
e) v prípade ak žiadateľ a posudzované osoby, majú voči obci finančné nedoplatky za daň,
nájomné, prípadné iné poplatky stanovené obcou
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4. Oprávnenou osobou sa rozumie matka dieťaťa, v prípade, že matka zomrela, bolo po nej
vyhlásené pátranie alebo dieťa bolo súdnym rozhodnutím zverené do výchovy otca, oprávnenou
osobou sa rozumie otec dieťaťa
5. Príspevok pri narodení dieťaťa je možné poskytnúť iba jednému z rodičov
(vzor žiadosti zverejní obec)
Čl. II
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu obce pre fyzické osoby
pri nástupe dieťaťa do I. ročníka povinnej školskej dochádzky
1. O poskytnutí príspevku pri nástupe dieťaťa do 1.ročníka povinnej školskej dochádzky rozhoduje
OZ svojim uznesením a príspevok je možné poskytnúť do výšky 30,00 EUR.
2. Príspevok pri nástupe dieťaťa do 1.ročníka povinnej školskej dochádzky je finančná dávka, ktorou
obec prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb dieťaťa
pri nástupe do 1.ročníka povinnej školskej dochádzky a vypláca sa oprávnenej osobe na základe
podania žiadosti, pri splnení nasledovných podmienok:
a) obaja rodičia musia mať trvalý pobyt v obci Pečeňady v čase nástupu dieťaťa do 1.ročníka
povinnej školskej dochádzky
b) rodičia dieťaťa nesmú mať podlžnosti voči obci Pečeňady
c) o príspevok musí byť požiadané najneskôr do 30.11. príslušného kal. roka v roku kedy dieťa do
1. ročníka ZŠ nastúpilo
3. Príspevok pri nástupe dieťaťa do 1.ročníka povinnej školskej dochádzky sa neposkytuje tým
žiadateľom, ktorí sa dopustili:
a) priestupku alebo iného konania (priestupkové a správne konanie, porušenie verejného poriadku
a pod., a ak im v takomto konaní bola uložená pokuta a túto v stanovenom termíne a v
stanovenej výške neuhradili. Taktiež platí zásada, že ak ich konaním vznikli obci finančné
pohľadávky a tieto neboli v stanovenej lehote a určeným spôsobom uhradené, príspevok sa
neposkytuje
a) neoprávneného konania voči obci, ktoré malo vplyv na výdavky z rozpočtu obce z dôvodu
potreby zabezpečenia právnych služieb, exekučných služieb, obstaranie odborných posudkov,
znaleckých posudkov, geodetických služieb a iných úkonov s tým spojených a podobne, ktoré
bolo potrebné pre toto konanie zabezpečiť zo stany obce v prípadoch, ak sa toto ich konanie po
právoplatnom skončení preukázalo z ich strany ako neopodstatnené a neoprávnené
b) žiadateľ alebo posudzované osoby uvedené v žiadosti porušili VZN obce alebo iné nariadenie
obce Pečeňady v priebehu posledného obdobia im poskytovanej služby a ak im bola za
porušenie uložená pokuta v danom rozhodujúcom období a túto v stanovenom termíne a v
stanovenej výške neuhradili
c) konania, ktoré malo vplyv a dopad na životné prostredie v obci (čierne skládky odpadov,
vypílenie stromov bez povolenia, vypúšťanie vôd alebo zakázaných látok do recipientov alebo
kanalizácie a pod.) v priebehu posledného obdobia poskytovanej služby a ak na základe výzvy
obce nezabezpečili alebo nezjednali nápravu prípadne nevyhnutné úpravy, opravy alebo práce
nariadené obcou
d) v prípade ak žiadateľ a posudzované osoby, majú voči obci finančné nedoplatky za daň,
nájomné, prípadné iné poplatky stanovené obcou.
4. Oprávnenou osobou sa rozumie matka dieťaťa, v prípade, že matka zomrela, bolo po nej
vyhlásené pátranie alebo dieťa bolo súdnym rozhodnutím zverené do výchovy otca, oprávnenou
osobou sa rozumie otec dieťaťa.
5. Príspevok je možné poskytnúť iba jednému z rodičov.
(vzor žiadosti zverejní obec)
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Čl. III
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu obce pre fyzické osoby
pri darcovstve krvi
1. O poskytnutí príspevku pri darcovstve krvi rozhoduje OZ svojim uznesením a príspevok je možné
poskytnúť do výšky:
a) za získanie bronzovej plakety darcom krvi do výšky:
30,00 EUR
b) za získanie striebornej plakety darcom krvi do výšky:
60,00 EUR
c) za získanie zlatej plakety darcom krvi do výšky:
200,00 EUR
d) za získanie diamantovej plakety darcom krvi do výšky:
300,00 EUR
2. Príspevok za darcovstvo krvi je finančná dávka ktorou obec prispieva na pokrytie výdavkov
spojených s darcovstvom krvi a oceňuje humánnosť činu darcov. Príspevok sa vypláca iba
oprávnenej osobe na základe podania žiadosti, pri splnení nasledovných podmienok:
a) darca musí mať trvalý pobyt v obci Pečeňady v čase získania ocenenia a darcovstva krvi
b) darca nesmie mať podlžnosti voči obci Pečeňady
c) o príspevok musí darca krvi požiadať do 30.11. príslušného kal. roka, v ktorom darca ocenenie
získal najneskôr však vždy do 30.11. nasledujúceho roka po získaní ocenenia
3. Príspevok pri darcovstve krvi sa neposkytuje tým žiadateľom, ktorí sa dopustili:
a) priestupku alebo iného konania (priestupkové a správne konanie, porušenie verejného poriadku
a pod., a ak im v takomto konaní bola uložená pokuta a túto v stanovenom termíne a v
stanovenej výške neuhradili. Taktiež platí zásada, že ak ich konaním vznikli obci finančné
pohľadávky a tieto neboli v stanovenej lehote a určeným spôsobom uhradené, príspevok sa
neposkytuje
b) neoprávneného konania voči obci, ktoré malo vplyv na výdavky z rozpočtu obce z dôvodu
potreby zabezpečenia právnych služieb, exekučných služieb, obstaranie odborných posudkov,
znaleckých posudkov, geodetických služieb a iných úkonov s tým spojených a podobne, ktoré
bolo potrebné pre toto konanie zabezpečiť zo stany obce v prípadoch, ak sa toto ich konanie po
právoplatnom skončení preukázalo z ich strany ako neopodstatnené a neoprávnené
c) žiadateľ alebo posudzované osoby uvedené v žiadosti porušili VZN obce alebo iné nariadenie
obce Pečeňady v priebehu posledného obdobia im poskytovanej služby a ak im bola za
porušenie uložená pokuta v danom rozhodujúcom období a túto v stanovenom termíne a v
stanovenej výške neuhradili
d) konania, ktoré malo vplyv a dopad na životné prostredie v obci (čierne skládky odpadov,
vypílenie stromov bez povolenia, vypúšťanie vôd alebo zakázaných látok do recipientov alebo
kanalizácie a pod.) v priebehu posledného obdobia poskytovanej služby a ak na základe výzvy
obce nezabezpečili alebo nezjednali nápravu prípadne nevyhnutné úpravy, opravy alebo práce
nariadené obcou
e) v prípade ak žiadateľ a posudzované osoby, majú voči obci finančné nedoplatky za daň,
nájomné, prípadné iné poplatky stanovené obcou
3. Oprávnenou osobou sa rozumie darca krvi, ktorý ocenenie získal.
4. Príspevok je možné poskytnúť iba ocenenému darcovi.
(vzor žiadosti zverejní obec)
Čl. IV
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu obce pre fyzické osoby
pri významnej športovej reprezentácii obce, štátu SR
1. O poskytnutí príspevku pri významnej športovej reprezentácii obce, štátu SR rozhoduje OZ
svojim uznesením a príspevok je možné poskytnúť do výšky:
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2.

3.

4.
5.

a) za umiestnenie sa v športovej činnosti usporiadanej na celoslovenskej úrovni do 3. miesta do
výšky: 300,00 EUR
b) za umiestnenie sa v športovej činnosti usporiadanej na Európskej úrovni do 3. miesta do výšky:
800,00 EUR
c) za umiestnenie sa v športovej činnosti usporiadanej na Svetovej úrovni do 3. miesta do výšky:
3.000,00 EUR
d) za umiestnenie sa v športovej činnosti usporiadanej na Olympiáde /OH/ do 3. miesta do výšky:
6.000,00 EUR
Príspevkom obec prispieva k pokrytiu výdavkov spojených s reprezentáciou štátu SR, budovaním
povedomia a dobrého mena obce Pečeňady. Príspevkom oceňuje jednotlivcov iba z obce
Pečeňady, ktorých športová činnosť a dosiahnuté výsledky sú vzorom pre mládež obce Pečeňady.
a) športový reprezentant musí mať trvalý pobyt v obci Pečeňady v čase kedy získal ocenenie
b) nesmie mať podlžnosti voči obci Pečeňady
c) o príspevok musí požiadať doložením príslušných dokladov preukazujúcich reprezentačné
výsledky
d) žiadosť je potrebné doručiť s dokladmi najneskôr do 30.11. príslušného kal. roka najneskôr
však vždy do 30.11. nasledujúceho roka po roku v ktorom ocenenie získal
Príspevok pri významnej športovej reprezentácii obce, štátu SR sa neposkytuje tým žiadateľom,
ktorí sa dopustili:
a) priestupku alebo iného konania (priestupkové a správne konanie, porušenie verejného poriadku
a pod., a ak im v takomto konaní bola uložená pokuta a túto v stanovenom termíne a v
stanovenej výške neuhradili. Taktiež platí zásada, že ak ich konaním vznikli obci finančné
pohľadávky a tieto neboli v stanovenej lehote a určeným spôsobom uhradené, príspevok sa
neposkytuje
b) neoprávneného konania voči obci, ktoré malo vplyv na výdavky z rozpočtu obce z dôvodu
potreby zabezpečenia právnych služieb, exekučných služieb, obstaranie odborných posudkov,
znaleckých posudkov, geodetických služieb a iných úkonov s tým spojených a podobne, ktoré
bolo potrebné pre toto konanie zabezpečiť zo stany obce v prípadoch, ak sa toto ich konanie po
právoplatnom skončení preukázalo z ich strany ako neopodstatnené a neoprávnené
c) žiadateľ alebo posudzované osoby uvedené v žiadosti porušili VZN obce alebo iné nariadenie
obce Pečeňady v priebehu posledného obdobia im poskytovanej služby a ak im bola za
porušenie uložená pokuta v danom rozhodujúcom období a túto v stanovenom termíne a v
stanovenej výške neuhradili
d) konania, ktoré malo vplyv a dopad na životné prostredie v obci (čierne skládky odpadov,
vypílenie stromov bez povolenia, vypúšťanie vôd alebo zakázaných látok do recipientov alebo
kanalizácie a pod.) v priebehu posledného obdobia poskytovanej služby a ak na základe výzvy
obce nezabezpečili alebo nezjednali nápravu prípadne nevyhnutné úpravy, opravy alebo práce
nariadené obcou
e) v prípade ak žiadateľ a posudzované osoby, majú voči obci finančné nedoplatky za daň,
nájomné, prípadné iné poplatky stanovené obcou
Oprávnenou osobou sa rozumie reprezentant, ktorý ocenenie získal.
Príspevok je možné poskytnúť iba ocenenému reprezentantovi.
(vzor žiadosti zverejní obec)
Čl. V
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu obce
pre fyzické osoby – všeobecný NFP

1. O poskytnutí príspevku rozhoduje OZ svojim uznesením a príspevok je možné poskytnúť do
výšky, ktorú schváli obecné zastupiteľstvo.
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2. Príspevok je finančná dávka, ktorú obec vypláca oprávnenej osobe na základe podania
individuálnej žiadosti, v ktorej žiadateľ bližšie špecifikuje do akej oblasti má príspevok smerovať.
Príspevok je možné získať pri splnení nasledovných podmienok:
a) fyzická osoba – žiadateľ nesmie mať podlžnosti voči obci Pečeňady
3. Príspevok sa neposkytuje tým žiadateľom, ktorí sa dopustili:
a) priestupku alebo iného konania (priestupkové a správne konanie, porušenie verejného poriadku
a pod., a ak im v takomto konaní bola uložená pokuta a túto v stanovenom termíne a v
stanovenej výške neuhradili. Taktiež platí zásada, že ak ich konaním vznikli obci finančné
pohľadávky a tieto neboli v stanovenej lehote a určeným spôsobom uhradené, príspevok sa
neposkytuje
b) neoprávneného konania voči obci, ktoré malo vplyv na výdavky z rozpočtu obce z dôvodu
potreby zabezpečenia právnych služieb, exekučných služieb, obstaranie odborných posudkov,
znaleckých posudkov, geodetických služieb a iných úkonov s tým spojených a podobne, ktoré
bolo potrebné pre toto konanie zabezpečiť zo stany obce v prípadoch, ak sa toto ich konanie po
právoplatnom skončení preukázalo z ich strany ako neopodstatnené a neoprávnené
c) žiadateľ alebo posudzované osoby uvedené v žiadosti porušili VZN obce alebo iné nariadenie
obce Pečeňady v priebehu posledného obdobia im poskytovanej služby a ak im bola za
porušenie uložená pokuta v danom rozhodujúcom období a túto v stanovenom termíne a v
stanovenej výške neuhradili
d) konania, ktoré malo vplyv a dopad na životné prostredie v obci (čierne skládky odpadov,
vypílenie stromov bez povolenia, vypúšťanie vôd alebo zakázaných látok do recipientov alebo
kanalizácie a pod.) v priebehu posledného obdobia poskytovanej služby a ak na základe výzvy
obce nezabezpečili alebo nezjednali nápravu prípadne nevyhnutné úpravy, opravy alebo práce
nariadené obcou
e) v prípade ak žiadateľ a posudzované osoby, majú voči obci finančné nedoplatky za daň,
nájomné, prípadné iné poplatky stanovené obcou
Čl. VI
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu obce – drobné dary
1. O poskytnutí príspevku rozhoduje:
a) do výšky 500,00 EUR starosta obce
b) nad túto hodnotu schvaľuje výšku príspevku OZ svojim uznesením
2. Príspevok je finančná dávka, ktorú obec vypláca žiadateľovi na základe podania individuálnej
žiadosti, v ktorej žiadateľ bližšie špecifikuje do akej oblasti má príspevok smerovať. Prípadmi
drobných darov sú napr. dary smerované do oblasti verejnoprospešných cieľov, na podporu
kultúrnych podujatí. Príspevok je možné získať pri splnení nasledovných podmienok:
a) žiadateľ nesmie mať podlžnosti voči obci Pečeňady
3. Príspevok sa neposkytuje tým žiadateľom, ktorí sa dopustili:
a) priestupku alebo iného konania (priestupkové a správne konanie, porušenie verejného poriadku
a pod., a ak im v takomto konaní bola uložená pokuta a túto v stanovenom termíne a v
stanovenej výške neuhradili. Taktiež platí zásada, že ak ich konaním vznikli obci finančné
pohľadávky a tieto neboli v stanovenej lehote a určeným spôsobom uhradené, príspevok sa
neposkytuje
b) neoprávneného konania voči obci, ktoré malo vplyv na výdavky z rozpočtu obce z dôvodu
potreby zabezpečenia právnych služieb, exekučných služieb, obstaranie odborných posudkov,
znaleckých posudkov, geodetických služieb a iných úkonov s tým spojených a podobne, ktoré
bolo potrebné pre toto konanie zabezpečiť zo stany obce v prípadoch, ak sa toto ich konanie po
právoplatnom skončení preukázalo z ich strany ako neopodstatnené a neoprávnené
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c) žiadateľ alebo posudzované osoby uvedené v žiadosti porušili VZN obce alebo iné nariadenie
obce Pečeňady v priebehu posledného obdobia im poskytovanej služby a ak im bola za
porušenie uložená pokuta v danom rozhodujúcom období a túto v stanovenom termíne a v
stanovenej výške neuhradili
d) konania, ktoré malo vplyv a dopad na životné prostredie v obci (čierne skládky odpadov,
vypílenie stromov bez povolenia, vypúšťanie vôd alebo zakázaných látok do recipientov alebo
kanalizácie a pod.) v priebehu posledného obdobia poskytovanej služby a ak na základe výzvy
obce nezabezpečili alebo nezjednali nápravu prípadne nevyhnutné úpravy, opravy alebo práce
nariadené obcou
e) v prípade ak žiadateľ a posudzované osoby, majú voči obci finančné nedoplatky za daň,
nájomné, prípadné iné poplatky stanovené obcou
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