Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 9/2003
o priznaní finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno
na sociálne a zdravotnícke účely
Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 4 ods. 3 písm.
číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v
NR SR číslo 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších
utvárania podmienok rozvoja oblasti sociálnej a zdravotnej na území
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

g) zákona NR SR
súlade so zákonom
predpisov, v záujme
mesta Komárno sa

§1
Úvodné ustanovenie
(1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje spôsob a podmienky
priznania finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárna (ďalej len
„mesto“) na sociálne a zdravotnícke účely.
(2) Toto VZN sa nevzťahuje na poskytovanie jednorázových a opakovaných dávok sociálnej
pomoci, poskytnutých fyzickým osobám podľa osobitných predpisov1.
Tvorba a použitie fondu
§2
Celkovú výšku fondu schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Komárne (ďalej len „mestské
zastupiteľstvo“) v rámci rozpočtu mesta na príslušný kalendárny rok.
§3
Finančnú dotáciu je možné použiť v týchto oblastiach:
a) na organizovanie rôznych sociálnych a zdravotníckych podujatí pre občanov mesta,
b) na rôzne humanitárne účely širšieho významu,
c) na rekonštrukciu a účelovú prestavbu sociálnych a zdravotníckych zariadení,
d) na nákup rôznych prístrojov a techniky pre zdravotnícke účely.
§4
O finančnú dotáciu sa môžu uchádzať písomnou žiadosťou sociálne a zdravotnícke
zariadenia, organizácie, združenia, fyzické a právnické osoby, ktoré majú sídlo alebo svoju
činnosť vykonávajú na území mesta alebo v prospech obyvateľov mesta.
§5
Podané žiadosti na finančnú dotáciu sústreďuje Sociálny a správny odbor Mestského
úradu v Komárne, predkladá ich na posúdenie Komisii pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
mestského zastupiteľstva.

1

zákon číslo 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov

§6
O priznanej finančnej dotácii rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Pri rozhodovaní výšky
dotácie mestské zastupiteľstvo prihliada predovšetkým na význam pre obyvateľov mesta,
náročnosti podujatia a účelnosti finančnej dotácie.
§7
(1) O použití finančnej dotácie sociálne a zdravotnícke zariadenie, spoločenská organizácia,
humanitárna organizácia, fyzická a právnická osoba predloží písomnú správu na Mestský
úrad v Komárne. Zároveň finančnú dotáciu vyúčtuje do dvoch mesiacov od obdržania
dotácie.
(2) V prípade, že príslušné zdravotnícke a sociálne zariadenie zanikne, alebo nevyvíja žiadnu
činnosť - je povinné dotáciu v plnej výške vrátiť. Výnimky môže udeliť mestské
zastupiteľstvo.
(3) V prípade nákupu zdravotníckych prístrojov, tieto zostávajú v majetku mesta a príslušnej
zdravotníckej organizácii sa vypožičiavajú na základe zmluvy o výpožičke.
§8
Záverečné ustanovenia
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 27.11.2003.
(2) Zrušuje sa VZN číslo 6/1994 o priznaní finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu
mesta Komárna na sociálno-zdravotnú činnosť.
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2004.
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primátor mesta
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