Všeobecné záväzné nariadenie obce Vrbov č. 1 /2017 o zriadení, organizácii
a použití trvalého samostatného účelového obecného fondu
FOND OBCE VRBOV V OBCI VRBOV
Obec Vrbov na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov

vydáva

toto

Všeobecné záväzné nariadenie obce Vrbov o zriadení, organizácii a použití trvalého
samostatného účelového obecného fondu
§1
1) Toto všeobecné záväzné nariadenie upravuje podmienky finančného fondu, ktorý obec zriaďuje
zmysle § 15 ods. 1 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších zmien doplnkov.
2) Finančný fond sa nazýva FOND OBCE VRBOV, ďalej len FOV.
§2
Zdroje a organizácia Fondu obce Vrbov
1) FOV je založený obcou Vrbov.
2) Zdrojmi FOV sú:
a) zostatok FOV z minulého roka
b) 0,2 % z prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písmena a) a b) zákona 583/2004 Z.z.
c) dary od fyzických osôb
d) príspevky od podnikateľských subjektov
3) Finančné prostriedky FOV sú uložené na osobitnom, nespoplatnenom účte vo Všeobecnej úverovej
banke č. ..................................../0200
4) Na FOV môže darca a prispievateľ prispieť formou bezhotovostného prevodu na účet vedený
v banke, resp. hotovostným vkladom do pokladne obecného úradu. Obec následne zabezpečí presun
finančnej čiastky z pokladne na účet v banke.
5) Aktuálny stav FOV a súpis prispievateľov na FOV je stále uverejnený na webovom portáli obce
www.obecvrbov.sk s uvedením označenia darcu, sídla darcu a čiastky v eurách , ktorú venoval na
FOV. Pokiaľ si darca uverejnenie nepraje, uverejní sa iba čiastka v €, bez označenia darcu a jeho sídla.
§3
Použitie FONDU OBCE VRBOV
1) O použití finančných prostriedkov FOV rozhoduje v zmysle § 15 ods. 2 zákona NR SR č. 583/2004
Z.z. obecné zastupiteľstvo, a to na návrh správnej rady FOV.
2) V kalendárnom roku môže byť použitý maximálne 50 % objem zdrojov FOV zo zostatku, ktorý bol
na účte FOV k 31.12. predchádzajúceho roka.
3. Finančné prostriedky FOV môžu byť použité iba na:
a) jednorázovú sociálnu výpomoc vlastníkovi stavby resp. pozemku pri živelnej pohrome (napr.
požiar, povodeň, víchrica, krupobitie, snehová kalamita a zosuv pôdy). Vlastník stavby alebo pozemku
musí mať v čase živelnej udalosti trvalý pobyt na území obce Vrbov, inač nemôže byť prijímateľom
pomoci.
b) jednorázovú sociálnu výpomoc pri zomretí živiteľa rodiny ak zanechal najmenej jedno
nezaopatrené dieťa. Prijímateľom tejto výpomoci je rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa. Dieťa musí
mať v čase úmrtia živiteľa rodiny trvalý pobyt na území obce Vrbov, inač nemôže byť jeho rodič. ,
resp. zákonný zástupca prijímateľom pomoci.

c) riešenie havarijnej situácie na obecnom majetku, ak bola spôsobená živelnou pohromou (požiar,
povodeň, víchrica, krupobitie, snehová kalamita a zosuv pôdy)
d) kúpu investičného zlata
4) maximálna výška použitia FOV pre jedného prijímateľa v jednom kalendárnom roku uvedeného
v bodoch a) a b) je 1000 €.
5) maximálna výška použitia FOV pre body c) a d) je ohraničená iba § 3 bod 2. tohto VZN.
§4
Správa FONDU OBCE VRBOV
1) Správu FONDU VYKONÁVA SPRÁVNA RADA FOV, ktorá má 5 Členov a to:
- zástupca starostu obce
- poslanec delegovaný obecným zastupiteľstvom
- podnikateľ s trvalým pobytom v obci, delegovaný obecným zastupiteľstvom
- riaditeľ základnej školy
- farár
2) Na čele správnej rady FOV je predseda, ktorého si členovia zvolia obvyklým spôsobom na prvom
zasadnutí správnej rady FOV.
3) Činnosť v správnej rade FOV je bez nároku na odmenu.
4) Zasadnutie správnej rady FOV zvoláva predseda správnej rady, člen správnej rady, alebo sa
zasadnutie uskutoční na podnet starostu obce.
5) Správna rada FOV zasadá podľa potreby a rozhoduje hlavne o použití prostriedkov FOV. Rokovať
o použití FOV môže na základe žiadosti od občanov, ako aj z vlastnej iniciatívy.
6) Správna rada FOV je uznášania schopná ak sú prítomní najmenej traja jej členovia
7) Uznesenia správnej rady FOV sú podkladom pre rokovanie obecného zastupiteľstva vo Vrbove.
8) Z rokovania správnej rady FOV sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda správnej rady
FOV.
§5
Záverečné ustanovenia
1) Zrušiť toto VZN a tým aj FOV môže iba obecné zastupiteľstvo vo Vrbove a to všetkými poslancami
2) Zmeny a doplnky tohto VZN nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo vo Vrbove a to
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.
3) Na tomto všeobecnom záväznom nariadení obce Vrbov sa uznieslo obecné zastupiteľstvo vo
Vrbove dňa ....................... Uznesením číslo .................................
4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom schválenia, čiže dňom ......................

Mgr. Tatiana Faltinová
starostka obce

