Všeobecne záväzného nariadenia o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a
miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu
1/2002
Obecné zastupiteľstvo v Štítniku na základe ustanovenia § 6 zák. č. 369/1990 Zb. v platnom znení sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
(ďalej len Zákona) a zákonom 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v platnom znení (ďalej len ZP).
I. časť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ l.
Základné pojmy
l. Podľa zákona o odpadoch
a) Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu,
zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ jej výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto
odpadov.
b) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad
nachádza.
c) Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb
alebo právnických osôb - podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce pri čistení
verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce, a pri údržbe verejnej zelene vrátane
parkov a cintorínov (§ 2 ods. 2,3,14 zákona). Ktoré konkrétne odpady tvoria komunálny odpad
vyplýva zo zoznamu komunálneho odpadu, ktorý tvorí prílohu VZN.
d) Drobné stavebné odpady sú odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných
fyzickou osobou nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a
postačuje ohlásenie obci, alebo pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie obci.
e) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadu ( § 39 ods.1 zákona o odpadoch).

2. Podľa zákona o miestnych poplatkoch:
Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového
priestoru, Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov,
platiteľom je zástupca alebo správca určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu,
určí platiteľa obec. Ak je vlastníkom štát alebo obec, je platiteľom
správca ( čl. III zákona o odpadoch, bod 2 v náväznosti na novelu zákona o miestnych poplatkoch § 10
písm. d ods. 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu...)

3. Podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb.
a) rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z
verejnej komunikácie, ktorá má najviac 3 byty, 2 nadzemné podlažia a podkrovie (§ 43b ods. 3
stavebného zákona),
b) bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov so
spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie ( §43 ods.2 stavebného zákona).
4. Pojmy zavedené týmto VZN:
a) Užívateľmi zberných nádob sú:
- platitelia poplatkov (vrátane osôb, za ktoré poplatok platia), sú vlastníkmi zberných nádob, prípadne
im boli zberné nádoby zverené do užívania,
- každý v prípade zberných nádob určených na donáškový zber (sklo, objemný odpad, plasty...)
- pracovníci organizácie poverenej zberom (viď ust. §5 bod 10 tohoto VZN), alebo pracovníci obce
oprávnení so zbernými nádobami nakladať v súlade s týmto VZN.
b) Objemné odpady sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nie je možné pre ich
veľký rozmer likvidovať štandardnými nádobami, alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý je
možné štandardnými nádobami vyviesť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu.
§2
Účel odpadového hospodárstva
l. Účelom odpadového hospodárstva je:
a) predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä rozvojom technológií šetriacich
prírodné zdroje, výrobu výrobkov, ktorá rovnako, ako výsledné výrobky, čo možno najmenej zvyšuje
množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje znečisťovanie životného prostredia, vývojom
výhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch určených na
zhodnotenie,
b) zhodnocovať odpady ich recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi
získavanie druhotných surovín , ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a),
c) využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a) alebo b),
d) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné
prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmen a), b)
alebo c).
§3

Všeobecné pravidlá nakladania s odpadmi

1. Systém zberu odpadov v rozsahu stanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný obecný systém
na celom katastrálnom území obce Štítnik.
2. Iné nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom (najmä premiestňovanie
nádob z určených stanovíšť, ich používanie na iný účel , poškodzovanie, svojvoľné vytváranie skládok,
vyberanie alebo odnášanie zložiek odpadu zo zberných nádob...) sa prísne zakazuje.
Zákaz sa nevzťahuje na:
a) organizované akcie triedeného zberu )zber papiera na školách a pod.) poriadané po dohode s
organizáciou poverenou zberom,
b) zhodnocovanie vytriedených zložiek komunálneho odpadu fyzickými a právnickými osobami, napr.
ich odovzdávaním do zberní, ak tieto zložky nepochádzajú zo zberných nádob, ktoré sú súčasťou
systému zberu komunálneho odpadu.

II. ČASŤ
SYSTÉM ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU A JEHO ZLOŹIEK
§4
Komunálne odpady a jeho zložky
1. VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými zložkami KO
a) odpad z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií vrátane zložiek zo
separovaného zberu ako papier, lepenka, sklo, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, šatstvo,
textílie, rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky, iný odpad obsahujúci
ortuť, jedlé oleje a tuky, farby, lepidlá a živice, liečivá, batérie, akumulátory, drevo, plasty, kovy,
odpady z vymetania komínov a inak nešpecifikované odpady
b) odpady zo záhrad a parkov, vrátane odpadu z cintorínov, zemina a kamenivo, iné biologicky
rozložiteľné odpady
c) iné komunálne odpady ako zmesový kom. odpad, odpad z trhovísk, odpad z čistenia ulíc, inak
nešpecifikovaný
2. Oddelene (separovane) zbierané zložky kom. odpadu:
a) papier
b) sklo biele a farebné
c) plasty

d) handry
e) drobné kovy - plechovky
§5
Zber komunálneho odpadu (KO)
1. Pôvodcovia a držitelia KO sú povinní do určených zberných nádob zbierať vytriedený odpad na
jednotlivé zložky podľa tohto VZN.
2. Zberné nádoby sú vo vlastníctve fyzickej alebo právnickej osoby.
3. Zbernú nádobu si občan zakúpi na vlastné náklady, ale musí zodpovedať systému vývozu v obci .
4. Odpad je možné ukladať do zberných vriec, ktoré si občan zakúpi na obecnom úrade
5. Do zberných nádob, alebo vriec sa nesmie umiestňovať zemina, drobný stavebný odpad, objemné
predmety, nebezpečný odpad.
6. Zberné nádoby sa nesmú preplňovať, musia sa uzatvárať.
7. Ukladať alebo sypať odpad mimo nádob, príp. vriec je zakázané.
8. Objemný odpad bude najmenej 2x do roka zbieraný na miestach a v čase určenom obcou.
9. Na zber vytriedeného KO sú určené nádoby na vyčlenených priestranstvách.
10. Plastové fľaše za odoberajú zmluvným partnerom obce.
§6
Umiestnenie zberných nádob
1. Vlastník, užívateľ a správca nehnuteľnosti je povinný zriadiť vyhradené miesto pre zbernú nádobu.
2. Dodržiavať hygienické a estetické podmienky a dbať hlavne o to, aby:
a) bol ku zberným nádobám zabezpečený ľahký a dostatočne široký prístup výlučne po
komunikáciách, nie po chodníku

b)nebol rušený vzhľad okolia a aby manipulácia so zbernými nádobami nespôsobovala prekročenie
hranice hlučnosti

c) na chodníkoch a komunikáciách boli nádoby ponechané len na dobu nevyhnutnú na ich
vyprázdnenie, po vysypaní zbernej nádoby je povinný prepravca vrátiť nádobu na pôvodné miesto.
3. Občania sú povinný udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu.
§7
Objemný odpad
1. Objemný odpad je KO a DSO (drobný stavebný odpad), ktorý nie je možné pre ich veľký rozmer
zneškodňovať uložením do zberných nádob, alebo ich množstvo presahuje objem domovej nádoby.
2. Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne. Pre tento
účel obce zabezpečí u zmluvného partnera umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na miestach
určených obcou.
3. Obec zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu.
4. Na odvoz objemného odpadu si môže občan individuálne objednať u zmluvného partnera obce za
odplatu veľkokapacitný kontajner alebo vlečku .

§8
Odvoz komunálneho odpadu

1. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO na území obce môže len ten, kto má
uzatvorenú na vykonávanie tejto činnosti s obcou.
2. KO je riadne pripravený k odvozu, ak:
a) je riadnym spôsobom uložený v zbernej nádobe
b) prístup k zberným nádobám je bez závad
c) zberné nádoby, príp. vrecia s odpadom sú umiestnené na trvalom alebo dočasnom mieste
d) obsah nádoby nie je zamrznutý
3. Ak nie je KO riadne pripravený na odvoz, zmluvný partner obce požiada vlastníka o odstránenie
závad. Ak sa tak nestane, občan odvezie odpad na svoje náklady.
4. Ak sa pri vývoze KO zistí, že v zbernej nádobe sú odpady, ktoré do nej nepatria, nebude táto
nádoba vyvezená. Po upozornení zmluvným partnerom je vlastník zbernej nádoby povinný tento

obsah odstrániť na svoj náklad.
5. Odpad musí byť vážený aspoň 1x za 14 dní.
III. ĆASŤ
SYSTÉM ZBERU DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU
§9
Drobný stavebný odpad
VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými zložkami stavebného odpadu:
a) podskupina: zemina a výkopový materiál
17 05 01 zemina a kamene
b) podskupina: zmiešaný stavebný odpad a odpad z demolácií
17 07 01 zmiešaný stavebný odpad a odpad z demolácií
§ 10
Zhromažďovanie, preprava a miesta na zneškodňovanie a ukladanie drobného stavebného odpadu
(DSO)
1. Držitelia tohto odpadu sú povinní tento odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo
verejného priestranstva tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému
znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí.
2. Držitelia tohto odpadu sú povinní zhromažďovať odpad na verejnom priestranstve len so súhlasom
obce.
3. Zber DSO sa uskutoční na vyčlenených miestach.
5. Obec zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu.
§ 11
Sankcie

l. Nedodržiavanie tohto VZN sa postihuje, ak nejde o trestný čin, ako:

a) v prípade fyzických osôb - priestupok podľa ust. § 45, 47 alebo 48 zák. č. 372/1991 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov
b) v prípade právnických osôb - správny delikt podľa ust. § 13 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

2. Ak nejde o priestupok , prípadne správny delikt, nedodržiavanie ustanovení VZN sa rieši podľa
iného zákona, najmä podľa:
ust. § 78 a § 80 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a trestného poriadku
3. Priestupku sa dopustí:
a) ten, kto nakladá s odpadom inak, ako v súlade so zák. č. 223/2001 Z. z.
b) ten, kto uloží, alebo ponechá odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, v súlade so
zákonom č. 223/2001 Z. z. a kto neuloží KO a DSO na mieste určenom týmto VZN a do zberných
nádob obecného systému zberu
c) vlastník, užívateľ alebo správca nehnuteľnosti, ak zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený
odpad v rozpore so zák. č. 223/2001 Z. z. a túto skutočnosť bezodkladne neoznámi Okresnému úradu
v Rožňave.
d) držiteľ KO a DSO alebo ten, kto nakladá s KO a DSO na území obce a neposkytne na požiadanie
obce pravdivé údaje súvisiace s nakladaním s KO a DSO.
4. Za priestupku podľa ods. 3 môže obec uložiť fyzickej osobe pokutu do výšky 5000.-Sk.
5. Za porušenie tohto VZN môže obec uložiť právnickej osobe a fyzickej osobe oprávnenej na
podnikanie pokutu do výšky 100 000.-Sk v súlade s ust. § 13 písm. a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
§ 12
Spoločné ustanovenia
l. Podrobnosti určovania miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO, ktoré
vznikli na území obce, sú upravené vo VZN o miestnych poplatkoch, v znení vydaného dodatku.
2. Sadzba poplatku je určená na osobu a kalendárny rok, jej výšku schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
§ 13
Záverečné ustanovenia

l. Na tomto VZN sa OZ uznieslo dňa: 14. novembra 2001
2. Toto VZN nadobudlo účinnosť dňom 1. 1. 2002
3. Toto VZN je prístupné na Obecnom úrade v Štítniku.

Ing. Katarína Zajacová
starostka obce v.r.

Všeobecné záväzné nariadenie
č. 1/2003
o niektorých podmienkach držania psov
Obecné zastupiteľstvo v Štítniku uznesením č. dňa 16. mája 2003 na základe ust. § 6 ods.1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, v spojení s ust. § 4, ods.3, písm.g) a m) cit. zákona a
v súlade s ust. § 3,4,5 a 6 zákona č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
(ďalej len zákon o držaní psov) - sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN).
§l
Účel úpravy
Účelom tohto VZN je vytváranie a ochrana zdravých podmienok, zdravého spôsobu života
obyvateľov, zabezpečenie verejného poriadku a úprava niektorých podmienok držania psov.

§2
Predmet úpravy
l. Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť niektoré podmienky evidencie a vodenia psov, ako aj súvisiace
podrobnosti o znečisťovaní verejných preistranstiev.
2. VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.

§3
Vymedzenie pojmov
l. Zvláštnym psom je pes:
a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona
b) používaný horskou službou
c) používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany
d) poľovný
e) ovčiarsky
f) vodiaci
g) počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku
2. Nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám
napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajne núdzi.
3. Voľným pohybom psa je pohyb bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov. Za
voľný pohyb sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo
zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

§4
Evidencia psov
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii
psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného
dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
2. Evidenciu vedie obec.
3. Každú zmenu skutočnosti údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní
od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.
4. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa.
5. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie, alebo stratu známky je držiteľ psa

povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu zistil, oznámiť obci, kde je pes
evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu vydať náhradnú známku.
6. Úplata za náhradnú známku sa stanovuje vo výške ......-Sk.
§5
Podrobnosti o vodení psa
1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a
psychicky spôsobilá a schopná ovládať psa v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby
pes ohrozoval človeka alebo zvieratá.
2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže osoba, ktorá je
plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený
náhubok.
3. Za psa zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
4. Pes, ktorý sa voľne pohybuje mimo chovného priestoru, musí byť riadne označený známkou.
5. Známka musí byť viditeľne upevnená na obojku.
6. Vodiť psa na mieste so zákazom voľného pohybu možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na
obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby
bolo možné psa ovládať v každej situácii.
Zakazuje sa:
l. Opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania.
2.Opustenie nebezpečného psa alebo ponechanie bez dozoru na verejnoém priestranstve.
§6
Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev
l. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne
odstrániť.
2. Osoba, ktorá psa vedie, alebo vykonáva nad ním dohľad, je povinná psa vodiť tak, aby sa zamedzilo
znečisťovaniu budov, dopravných prostriedkov, poškodzovaniu zelene a pod.

§7
Priestupky
l. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
a) neprihlási psa do evidencie
b) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý, alebo vyprovokovaný, ak psa
nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi
c) neoznámil odcudzenie, zničenie alebo stratu známky
d) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené § 4 ods.1 a 2.
2. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak
a) neohlási svoje meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno a priezvisko a adresu trvalého
pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol
b) nezabráni tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný
d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa
3. Za priestupok podľa
a) odseku 2 písm.d) a e) obec uloží pokutu do 500.-Sk
b) odseku 1 a odseku 2 písm. a ) až c) uloží pokutu do 5.000.-Sk
4: Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedela,
najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušniu došlo.
5. Výnos z pokút je príjmom obce.
6. Ak sa držiteľ psa, alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu
do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3.

§8
Spoločné a záverečné ústanovenia
1.O podrobnostiach a neupravených prípadoch o uplatnení tohto VZN rozhoduje starosta obce.
2. Ostatné, vo VZN neupravené podrobnosti evidencie a držania psov, musia byť v súlade s ostatnými
osobitnými predpismi, najmä v súlade so zákonom o ochrane zvierat č. 115/11995 Z.z., zákonom o
veterinárnej starostlivosti č. 337/1998 Z.z. v znení zákona č. 70/2000 Z.z. , zákona č. 23/2002 Z.z. a
vyhláškou o chove spoločenských zvierat č. 231/1998 Z.z.
3. VZN nadobúda účinnosť po uplynutí pätnásteho dňa zverejnenia na úradnej tabuli.
4. VZN bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na Obecnom úrade v Štítniku.(VZN
účinné dňom 1.6.2003)
V Štítniku, dňa 16. mája 2003
Ing. Katarína Zajacová
starostka obce
v.r.

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/ 2003
o podmienkach poskytovania dotácií
spoločenským a neziskovým organizáciám na území obce Štítnik

Obecné zastupiteľstvo v Śtítniku na základe § 27 ost.2 zák. NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových
pravidlách a na základe uznesenia č. /2003 zo dňa 16. mája 2003 sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení ( ďalej len VZN).

§1
Úvodné ustanovenia

1. Účelom tohto VZN je upraviť postup pri poskytovaní dotácií jednotlivým subjektom.
2. Dotácie môžu byť poskytované spoločenským a neziskovým organizáciám za predpokladu, že majú
sídlo na území obce Štítnik ( §27 ods.2 cit. zák.).
3. Poskytovanie dotácií je viazané na preukázanie opodstatnenosti takéhoto poskytnutia.

§2
Žiadosť

1. Dotácie sa poskytujú na základe žiadosti podanej do 15. 11. v predchádzajúcom roku.
2. Písomná žiadosť o poskytnutie dotácie musí obsahovať:
a) presné označenie žiadateľa
b) špecifikáciu účelu, na ktorý má byť dotácia poskytnutá
c) výška dotácie
d) časové rozčlenenie podkytnutia dotácie

§3
Účel použitia dotácií

1. Použitie dotácie je viazané ust. § 27 ods.2 zák. NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách na
dve oblasti:

a) na konkrétne akcie
b) na vopred určené okruhy potrieb

§4
Poskytovanie dotácií

1. O poskytnutí dotácií rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

§5
Dohoda o poskytnutí dotácií

1. Dotácie sa poskytujú na základe písomnej dohody, ktorá musí obsahovať tieto údaje:
a) formu poskytnutia
b) výšku dotácie
c) účelové vymedzenie použitia dotácie
d) záväzok vrátiť dotáciu v prípade, že sa nepoužije na účel uvedený v písomnej dohode
2. Písomnú dohodu za obec podpisuje starosta obce.

§6

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce Štítnik.
2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v
Štítniku.
3. Obec je povinná skúmať z vlastnej iniciatívy možnosti poskytovania dotácií pre jednotlivé subjekty.
4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť po uplynutí pätnásteho dňa zverejnenia na úradnej tabuli.
5. Toto nariadenie bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na Obecnom úrade v
Štítniku. (VZN účinné od l.6.2003)

V Štítniku, 16. mája 2003

Ing. Katarína Zajacová
starostka obce v.r.

