Obecné zastupiteľstvo obce Medzany v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo:

3/2011,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške príspevku na úhradu výdavkov súvisiacich
s nákupom čističiek odpadových vôd (ďalej len ČOV)

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
31. 8. 2011
Zvesený z úradnej tabuli dňa:
16. 9. 2011
Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní OcZ obce dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

18. 9. 2011
19. 9. 2011
10. 10. 2011

Časť I.
Úvodné ustanovenia
§1
Účel všeobecne záväzného nariadenia
Účelom tohto nariadenia je upraviť pravidlá postupu pri poskytovaní príspevku na
úhradu výdavkov súvisiacich s nákupom ČOV z rozpočtu obce.
§2
Prijímatelia príspevku
1. Obec Medzany môže podľa tohto nariadenia a v nadväznosti na schválený rozpočet obce na
príslušný kalendárny rok poskytnúť dotácie pre :
- fyzické osoby – obyvateľov obce Medzany.

Časť II.
Poskytovanie príspevku
§3
Podmienky poskytovania príspevku
1. Podmienkou poskytnutia príspevku je, aby fyzická osoba mala trvalý pobyt na území obce
Medzany a mala vysporiadané záväzky voči obci Medzany.
2. Príspevok bude poskytnutý až po podaní žiadosti, jeho schválením obecným zastupiteľstvom
a podpísaním zmluvy o poskytnutí príspevku medzi žiadateľom a Obcou Medzany.
3. Na príspevok nie je právny nárok.
4. Príspevok sa poskytuje iba na nákup certifikovaných, funkčných a do užívania uvedených
ČOV. Žiadateľ je povinný uviesť ČOV do prevádzky v súlade s právnymi predpismi
Slovenskej republiky a postupom v nich ustanoveným (najmä zákonom č. 364/2004 Z. z.
o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon).
5. Príspevok sa poskytuje iba na jeden kus ČOV pripojenej na jeden rodinný dom, v ktorom má
osoba, ktorej sa príspevok poskytuje, trvalý pobyt.
6. Žiadateľ je povinný prevádzkovať ČOV minimálne počas doby 10 rokov, v opačnom prípade
je obec oprávnená žiadať vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov.
7. Žiadateľ musí podať žiadosť o príspevok v kalendárnom roku, v ktorom zakúpil ČOV.

§4
Podávanie žiadostí
1.
a)
b)
c)
d)

Žiadosť o poskytnutie príspevku musí obsahovať :
meno a priezvisko a adresu žiadateľa,
účel poskytnutia príspevku,
peňažný ústav a číslo účtu, na ktorý možno príspevok poukázať,
podpis oprávnenej osoby

Prílohami žiadosti o poskytnutie príspevku musia byť:
a) kópia faktúry alebo daňového dokladu o nákupe ČOV
b) kópia dokladu o úhrade faktúry na nákup ČOV
c) certifikát ČOV alebo iný doklad preukazujúci vhodnosť použitia ČOV
§5
Výška príspevku a neoprávnené výdavky
1.

Výška príspevku na úhradu výdavkov súvisiacich s nákupom ČOV sa stanovuje takto:
a)
vo výške 100 % oprávnených výdavkov na nákup ČOV pre rodinné domy,
maximálne však 1000,- €.

2.

Medzi neoprávnené výdavky súvisiace so žiadosťou o príspevok na nákup ČOV
patria:
a) výdavky na zemné, stavebné a ostatné práce súvisiace s realizáciou ČOV
b) výdavky na dopravu a prevoz ČOV
c) DPH (daň z pridanej hodnoty)

3.

Oprávnenými výdavkami sú výdavky okrem výdavkov podľa §5 ods. 2.
§6
Ostané ustanovenia

1.

Kontrolu nad účelom poskytnutia tohto príspevku a nad funkčnosťou ČOV môže
vykonávať starosta obce a poverený poslanci obecného zastupiteľstva.
Časť III.
Záverečné ustanovenia

1.

Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva
v Medzanoch č. 16 /2011 dňa 18. 9. 2011 a nadobúda účinnosť od 10. 10. 2011.

2.

Meniť a dopĺňať toto všeobecná nariadenie je možné len v písomnej forme a postupom
ustanoveným právnymi predpismi.

V Medzanoch, dňa 18. 9. 2011
Ing. Radko Ander
starosta obce

