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Dodatok č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Cífer č. 6/2012 o o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce Cífer, schváleného Obecným zastupiteľstvom obce Cífer dňa 13.12.2012
uznesením č. 129/10/2012.
Obecné zastupiteľstvo v Cíferi pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti v súlade s § 6 a §
11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov a v nadväznosti na zákon č. 325/2012 , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
597/2003 Z.z o financovaní základných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov a v nadväznosti na § 6, zákona č. 282/2008 o podpore práce s mládežou v znení
neskorších zmien a doplnkov mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce Cífer takto:
1. V § 2, ods. 5) sa dopĺňa písmeno i) v znení: „mimoškolská záujmová činnosť detí a mládeže.“
2. V § 2 sa dopĺňa ods. 6) v znení:
„Vymedzenie pojmov pre účely poskytovania dotácií na mimoškolskú záujmovú činnosť detí
a mládeže:
a) Mimoškolská záujmová činnosť detí a je pravidelná alebo jednorazová činnosť detí
a mládeže, ktorá je primerane materiálne, organizačne, personálne a odborne zabezpečená
a ktorej cieľom je podporiť vedomostný, kultúrno-spoločenský alebo športový rozvoj detí.
b) Dieťa je osoba, ktorá dovŕšila vek najviac 15 rokov. Mládežník je osoba, ktorá dovŕšila vek
najviac 30 rokov. Mládež je skupina aspoň troch mládežníkov.“
3. Doterajšie znenie paragrafu § 5, ods. 1) nahrádza nasledujúce znenie: „O poskytnutie dotácie
možno žiadať len písomnou formou, a to na predpísanom formulári, ktorého povinný vzor je
prílohou č. 1 tohto VZN. Povinný vzor formulára žiadosti o dotáciu na záujmovú činnosť detí
a mládeže je prílohou č. 4 tohto VZN.“
4. V § 5, ods. 2) sa dopĺňa za poslednou vetou dopĺňa text v znení: „Žiadateľ o dotáciu na záujmovú
činnosť detí a mládeže doručí poštou alebo osobne kompletnú žiadosť o dotáciu na nasledujúci
rok na podateľňu Obecného úradu v Cíferi do 15.11. bežného kalendárneho roka.
5. Tento Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Cífer RUŠÍ Dodatok č. 1,
ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Cífer dňa 27.6.2013 uznesením č. 176/3/2013.
6. Návrh Dodatku č. 2 bol podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. zverejnený na úradnej tabuli obce
od 7.5.2014 do 22.5.2014.
7. Tento Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Cífer prerokovalo a
schválilo obecné zastupiteľstvo obce Cífer na svojom zasadnutí dňa 22.5.2014 uznesením č.
40/3/2014 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli Obecného úradu
v Cíferi, t.j. od 9.6..2014.
8. Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2012
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Cífer.
V Cíferi, dňa 26.5.2014

Mgr. Maroš SAGAN, PhD., starosta obce Cífer
2

Príloha č. 4/1

ŽIADOSŤ O DOTÁCIU Z ROZPOČTU OBCE
Oblasť:
Verejnoprospešný účel (podľa § 2 ods. 5 VZN č. 6/2012):
i.
mimoškolská záujmová činnosť detí a mládeže
IDENTIFIKÁCIA ŽIADATEĽA
Názov alebo meno žiadateľa:

(v súlade s označením v príslušnom registri)

Právna forma:
Adresa:
Štatutárny zástupca organizácie:
(meno, priezvisko, funkcia)

Osoba zodpovedná za realizáciu
projektu:
(meno, priezvisko, telefón a/alebo e-mail)

Bankové spojenie:
(banka žiadateľa, číslo účtu)

IČO:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web stránka:
Požadovaná výška dotácie v EUR:
Profil žiadateľa (referencie v súvislosti s prácou s deťmi a mládežou):1

1

Žiadateľ popíše skúsenosti s prácou s deťmi a mládežou.
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Príloha č. 4/2

IDENTIFIKÁCIA PROJEKTU
Názov projektu:

Termín a miesto realizácie projektu (dátum, čas a miesto):

Cieľová skupina projektu:2

Popis projektu:3

Ochrana a bezpečnosť (ako žiadateľ zabezpečí bezpečnosť detí a mládeže):

Zdravotná starostlivosť (ako žiadateľ zabezpečí poskytnutie zdravotnej pomoci):

Odborné vedenie (ako žiadateľ zabezpečí odborné vedenie a dozor):

Žiadateľ detailne zadefinuje cieľovú skupinu projektu (napr. vek, bydlisko, počet detí a mládeže, pre
ktoré sú aktivity v rámci projektu určené).
3 V prípade, že žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie na projekt, ktorý zahŕňa viacero akcií/podujatí, je
potrebné stručne popísať každú akciu/podujatie.
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Príloha č. 4/3

Prípadná forma účasti obce na realizácii projektu (podčiarknite):
a) spoluorganizátor
b) záštita
c) čestný hosť
d) iné: ............................................................
Spôsob propagácie obce:4
ROZPOČET PROJEKTU
Rozpočtové
položky

Príspevok
z vlastných, resp.
iných zdrojov

Príspevok
z dotácie obce

Mzdy a honoráre5
Cestovné
Ubytovanie
Strava/občerstvenie6
Materiál/technické
vybavenie
Kancelársky materiál
Komunikačné
náklady
Iné náklady
Náklady spolu

Spolu

xxx

Stručný popis jednotlivých položiek rozpočtu:
Cestovné:
Ubytovanie:
Strava/občerstvenie:
Materiál/technické vybavenie:
Kancelársky materiál:
Komunikačné náklady:
Iné náklady:

Uveďte jednotlivé materiály, v ktorých bude uvedené „Podujatie/akciu finančne podporila obec Cífer.“
Podľa § 3 ods. (5) pís. a) VZN č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Cífer dotáciu nemožno
poskytnúť na úhradu miezd, platov a odmien.
6 Podľa § 3 ods. (5) pís. b) VZN č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Cífer dotáciu nemožno
poskytnúť na nákup alkoholických a tabakových výrobkov.
4
5

5

Príloha č. 4/4

Poskytnutá dotácia od obce v predchádzajúcich troch rokoch7
Rok
Suma v EUR

PRÍLOHY
Fotokópia výpisu z obchodného registra alebo živnostenského oprávnenia alebo
zriaďovateľskej listiny alebo stanov spoločnosti, resp. združenia.

Miesto a dátum

Podpis štatut. zástupcu a pečiatka organizácie

UPOZORNENIE
Žiadosť s prílohami treba podať v podateľni OÚ Cífer, resp. zaslať poštou najneskôr
v posledný deň určený na podávanie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke).
Neúplne a nesprávne vyplnená žiadosť alebo žiadosť bez povinných príloh nebude
zaradená na prerokovanie.

7

Žiadateľ uvedie akékoľvek dotácie od obce, ktoré prijal z rozpočtu obce Cífer.
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