Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 22/2003
o poskytovaní finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno
na kultúrno-výchovné podujatia
Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR
č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, v záujme utvárania
podmienok rozvoja oblasti sociálnej a zdravotnej na území Mesta Komárno sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Úvodné ustanovenia
Toto Všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje spôsob a podmienky
poskytovania finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárna (ďalej len
„mesto“) na kultúrno-výchovné podujatia.
Tvorba a použitie fondu
§2
Celkovú výšku účelového fondu schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Komárne (ďalej
len „mestské zastupiteľstvo“) v rámci rozpočtu mesta na príslušný kalendárny rok.
§3
O finančnú dotáciu sa môže uchádzať každý organizátor kultúrneho podujatia,
amatérske umelecké súbory alebo jednotlivci - účastníci významných kultúrnych podujatí za
predpokladu, že Mestský úrad v Komárne (ďalej len „MsÚ“) predloží písomnú žiadosť
o poskytnutie finančnej dotácie (Príloha č. 1).
§4
(1) Žiadosti o finančný príspevok na podujatia, plánované v 1. polroku kalendárneho roka je
možné predložiť do 31. januára bežného roka a na podujatia plánované v 2. polroku do
31. mája bežného roka na mestský úrad.
(2) O zaradení žiadosti, podanej po schválenom termíne, rozhoduje Komisia školstva,
kultúry, športu a mládeže mestského zastupiteľstva (ďalej len „komisia“) 3/5 väčšinou
hlasov prítomných členov komisie.
(3) Pri rozhodovaní o výške dotácie sa prihliada predovšetkým na význam podujatia pre
mesto, k finančnej náročnosti podujatia a k účelnosti finančnej dotácie.
§5
Predložené požiadavky na finančnú dotáciu sústreďuje Odbor kultúry a školstva MsÚ
(ďalej len „odbor kultúry a školstva“).
§6
(1) Na poskytnutie finančnej dotácie nie je právny nárok.
(2) poskytnutí dotácie na základe návrhu odboru kultúry a školstva rozhodujú orgány mesta.

§7
Finančná dotácia je len doplnkovým zdrojom a nie je možné z neho vykrývať celé podujatie.
§8
(1) O poskytnutí finančnej dotácie pre organizácie do 10 000,- Sk a jednotlivcom do 5 000,Sk rozhoduje primátor mesta na základe doporučenia odboru kultúry a školstva.
(2) Poskytnutie finančných dotácií nad uvedenými hranicami schvaľuje vždy mestské
zastupiteľstvo na základe doporučenia odboru kultúry a školstva a rady mestského
zastupiteľstva.
(3) Pri poskytovaní dotácie sú prednostne podporované podujatia usporiadané na území
mesta Komárno a podujatia, ktoré sú zaradené do Kultúrneho kalendára mesta Komárno.
(4) poskytnutí finančnej dotácie primátorom mesta komisia pre kultúru, vzdelávanie a styk
s cirkvami podá informáciu na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
§9
Po skončení podujatia usporiadateľ je povinný do 30 dní odovzdať na odbor kultúry
a školstva písomnú správu o priebehu, vyhodnotení podujatia a použití finančnej dotácie.
Zároveň použitie dotácie vydokladuje faktúrami, účtovnými dokladmi a pod. (Príloha č. 2).
§ 10
Ak sa podujatie neuskutoční alebo usporiadateľ poruší VZN, priznanú finančnú
dotáciu je povinný žiadateľ v plnej výške vrátiť.
§ 11
Záverečné ustanovenia
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 27.11.2003.
(2) Zrušuje sa VZN č. 11/1999 o poskytovaní finančnej dotácie z účelového fondu
z rozpočtu mesta Komárno na kultúrno-výchovné podujatia.
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2004.

MUDr. Tibor Bastrnák
primátor mesta

Príloha č.1 VZN č.22/2003
Žiadosť
o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúrne
podujatia
1. Žiadateľ:
a) Názov organizácie, resp. inej právnickej osoby:
______________________________________________________________________
b) Sídlo a presná adresa žiadateľa, tel. č.:
_____________________________________________________________________
c) Bankové spojenie, číslo účtu:
_____________________________________________________________________
2. Názov podujatia:
________________________________________________________________________
3. Miesto a čas konania:
________________________________________________________________________
4. Usporiadateľ a spoluorganizátori podujatia:
________________________________________________________________________
5. Zodpovedná osoba usporiadateľa tel.č.:
________________________________________________________________________
6. Celkové organizačné zabezpečenie podujatia (napr. program, propozície súťaže a pod.
príloha 1/A)
7. Celkový rozpočet podujatia s rozpisom na jednotlivé položky (príloha č. 1/A)
8. Požadovaná čiastka ako dotácia (s uvedením jednotlivých položiek z rozpočtu)
9. Význam podujatia pre mesto Komárno

Dátum
___________________________
podpis a pečiatka žiadateľa

Príloha č. 2 VZN č.22/2003
Správa a vyúčtovanie
finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúrne podujatia

1. Názov podujatia:
____________________________________________________

2. Konané v termíne:
____________________________________________________

3. Miesto konania:
____________________________________________________

4. Stručná správa o priebehu a vyhodnotenie podujatia:

5. Použitie prideleného finančného príspevku - rozpísať položkovite, na čo bolo použité
a vydokladovať:

Dátum
___________________________
podpis a pečiatka žiadateľa

Príloha: Doklady resp. fotokópie dokladov k bodu č. 5

