Všeobecne záväzné nariadenie
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Číslo 4/2015
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v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov
vydáva
v

O
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VSEOBECNE ZAVAZNE NARIADENIE
poukážkovom systéme mesta Turčianske Teplice

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa
Zverejnené na internetovej stránke mesta dňa
Dátum začiatku pripomienkového konania
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania

Návrh VZN redloženv na rokovanie mestského zastu iteľstva
Dňa
Schválené uznesením č.
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli dňa
VZN nadobudlo účinnosť dňom

Vyvesil: 2.11.2015, Mgr. Branislav Bugár

zmysle § 6 ods. 4

14.10.2015
14.10.2015
15.10.2015
26.10.2015

Pripomienky zasielať
- písomne na adresu: Mesto Turčianske Teplice, Partizánska 413/1,03901
Teplice
- elektronicky na adresu: prednosta@turciansketeplice.sk
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TURČIANSKE
TEPLICE
č.4/2015
O POUKÁŽKOVOM SYSTÉME MESTA TURČIANSKE TEPLICE
Mestské zastupiteľstvo v Turčianskych Tepliciach v zmysle § 6 zák. číslo 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Turčianske Teplice o poukážkovom systéme mesta
Turčianske Teplice (ďalej len VZN).
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Mesto Turčianske Teplice vydáva poukážky v podobe cenín s platnosťou na l rok v nominálnej
hodnote stanovenej týmto VZN. Dôvodom zavedenia poukážkového systému je priniesť prvok
priamej demokracie do správy vecí verejných pre obyvateľov mesta pri zachovaní záasady slobodnej
voľby občana pri nakladaní s jeho finančnými prostriedkami, ktoré mesto získava zo svoj ich
miestnych daní a poplatkov a tiež motivovať občanov k včasnej a úplnej úhrade miestnych daní
a poplatkov, ktorých správcom je Mesto Turčianske Teplice (ďalej len "mesto").

Čl. 2
Základné pojmy
(1) Licencovaný subjekt - Licencovaným subjektom môže byť fyzická i právnická osoba pôsobiaca na
území SR, vykonávajúca svoje aktivity v definovaných oblastiach financovania podľa čl. 4 odsJ na
území Mesta Turčianske Teplice v aktuálnom kalendárnom roku.
(2) Licencia - Dokument vydaný mestom fyzickej alebo právnickej osobe za účelom poskytovania
služieb, uhrádzaných poukážkami mesta.
(3) Poukážka - Cenina s definovanými ochrannými prvkami a určenou nominálnou hodnotou, ktorá
bude distribuovaná občanom mesta.
(4) Oblasť financovania - Pod oblasťou financovania sa rozumejú služby, ktoré si budú môcť
obyvatelia mesta prostredníctvom poukážok kúpiť, alebo ktoré budú môcť prostredníctvom poukážok
podporovať.
(5) Ziadosť o licenciu - Tlačivo, vydané mestom, na základe ktorého bude možné licenciu vydať.
(6) Licenčná komisia - Komisia zložená z poslancov mesta a zamestnancov Mestského úradu
Turčianske Teplice, ktorá doporučuje Mestskému zastupiteľstvu v Turčianskych Tepliciach oblasti,
v ktorých budú môcť byt' použité poukážky.
(7) Nominál poukážky - Nominálna hodnota jednej poukážky, ktorú získa občan mesta.
(8) Licencované obdobie - Obdobie od 1.1. do 3 1.12. kalendárneho roku platnosti poukážok.

Čl. 3
Subjekty poukážkového systému
(1) Mesto
a) je subjektom oprávneným na prevádzkovanie poukážkového systému v zmysle čl. 1,
b) má v rozpočte finančné prostriedky na financovanie poukážkového systému,
c) distribuuje poukážky občanom v zmysle čl. 7,
d) udeľuje licencie podnikateľom a organizáciám v zmysle čl. 4,
e) prepláca licencovaným podnikateľom a organizáciám získané poukážky v zmysle čl. 8.
(2) Obyvatelia získajú poukážky podľa podmienok uvedených v čl. 6 a 7.
(3) Licencované subjekty

a) získajú licenciu na poskytovanie tovarov a služieb financovaných prostredníctvom poukážok v
zmysle čl. 4,
b) poskytujú tovary a služby obyvateľom a obyvatelia im platia za dané tovary a služby aj
poukážkami,
c) poukážky odovzdajú mestu a vystavia faktúru na základe počtu a nominálnej hodnoty
poukážok.

Čl. 4
Systém udelenia licencie subjektom a oblasti použitia poukážkového systému
(1) Prostredníctvom udelenia licencie mesto vymedzuje okruh tovarov a služieb financovaných
prostredníctvom poukážok.
(2) Podmienkami získania licencie sú:
a) Fyzická alebo právnická osoba, ktorá nemá žiadne záväzky voči mestu ku dňu žiadosti
o licenciu. Pokiaľ sa u žiadateľa v minulosti vyskytli problémy s plnením záväzkov voči
mestu, môže primátor mesta na návrh licenčnej komisie rozhodnúť o neudelení licencie.
b) Fyzická alebo právnická osoba predloží ku žiadosti o licenciu buď živnostenský list alebo
výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace, dokladujúci oprávnenie podnikať
v uvedenej oblasti.
c) Primátor mesta menuje členov licenčnej komisie v počte 5, z tohto počtu sú minimálne traja
členovia z radov poslancov Mestského zastupiteľstva v Turčianskych Tepliciach.
d) Uzávierka žiadostí o udelenie licencie bude v termíne k 30. ll. kalendárneho roku, ktorý
predchádza licencovanému obdobiu.
e) Komisia posúdi žiadosti a odporučí ich na schválenie primátorovi mesta do 30 dní od termínu
uzávierky.
f) Komisia nemusí odporučiť udelenie licencie v odôvodnených prípadoch, ak napríklad predmet
činnosti podnikania
nesúvisí s podporovan ou oblasťou alebo subjekt nebude splňať
podmienky stanovené v tomto VZN.
g) Na návrh licenčnej komisie môže primátor mesta vo výnimočných prípadoch, pri porušení
všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo tohto VZN, alebo v prípade, ak si
licencovaný subjekt neplní finančné záväzky voči mestu, rozhodnúť o odobratí licencie.
h) Za udelenie licencie sa stanovuje poplatok vo výške 300,00 eur.
i) Od licenčného poplatku pri udeľovaní licencie sú oslobodené všetky organizácie, ktorých
zriaďovateľom alebo zakladateľom je mesto, alebo organizácie, ktoré hospodária s majetkom
mesta.
(3) Mestské zastupiteľstvo v Turčianskych Tepliciach rozhoduje o určení oblastí, v ktorých budú môcť
obyvatelia mesta poukážky používať. Ide o nasledujúce oblasti:
a) kultúra,
b) šport,
c) doprava,
d) sociálne služby,
e) komunitné služby,
f) komunálne služby (napríklad kosenie, úprava zelene a podobne),
g) aktivity škôl a školských zariadení v meste,
h) poplatok za odpady,
i) lekárenské služby.

Čl. 5
Systém stanovenia nominálnej výšky jednej poukážky
(1) Objem finančných prostriedkov vyčlenených pre poukážkový systém mesta závisí:
a) od finančných zdrojov mesta, ktoré budú zahrnuté v rozpočte daného roku,
b) od počtu prijímateľov.
(2) Počet prijímateľov bude aktualizovaný k 31.12 roku, ktorý predchádza licencovanému obdobiu.
(3) Nominálna výška jednej poukážky je 1 euro.
(4) O počte poukážok na jedného prijímateľa rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Turčianskych
Tepliciach samostatným uznesením.

Čl. 6
Prijímatelia poukážok
(1) Oprávneným prijímatel'om poukážky je občan mesta, ktorý spÍňa nasledujúce kritériá:
a) v termíne do 31. 12. roku, ktorý predchádza licencovanému obdobiu dovŕšil vek 18 rokov,
b) má trvalý pobyt na území mesta,
c) má voči mestu uhradené všetky finančné a iné záväzky,
d) neuplatnil si nárok na odpustenie poplatku za komunálny odpad predložením potvrdenia
o pobyte v inej krajine či meste časť roka alebo celý rok, ktorý predchádza licencovanému
obdobiu,
e) predloží doklad totožnosti člena rodiny žijúceho s ním v jednej domácnosti (v prípade
preberania poukážok za príbuzného).
(2) Mesto zostaví presný menný zoznam prijímatel'ov poukážok na základe kritérií uvedených vods.
1.

Čl. 7
Systém distribúcie poukážok
Postup distribúcie poukážok je nasledovný:
(1) Občan si preberie poukážky na určenom distribučnom mieste (napr. Klientské centrum MsÚ
Turčianske Teplice). Občan podpíše prebratie ceniny do zoznamu za seba i za osoby, ktoré žijú s ním
v jednej domácnosti a ktorých totožnosť preukáže.
(2) Zamestnanec mesta vydá občanovi poukážky na základe preukázania sa občianskym preukazom.
(3) Pokiaľ občan preberá poukážky aj pre ostaté osoby z domácnosti, zamestnanec mesta mu vydá
poukážky len na základe občianskych preukazov daných osôb.
(4) Mesto určí termín začiatku a konca distribúcie poukážok, v ktorom si občania mesta môžu
poukážky prevziať na určenom distribučnom mieste, obvykle od 1.1. do 31.3. roku licencovaného
obdobia.

Čl. 8
Systém preplácania poukážok
Postup preplácania poukážok je nasledovný:
(1) Zamestnanec mesta prevezme poukážky od Iicencovaného subjektu, prepočíta počet odovzdaných
poukážok a podpisom na prednej strane faktúry potvrdí fyzický počet a pravosť poukážok. Následne
dá faktúru na preplatenie ekonomickému oddeleniu MsÚ Turčianske Teplice, alebo vyplatí hodnotu
poukážok v hotovosti v pokladni mesta.
(2) Preplatenie poukážok licencovanému subjektu bude podmienené predložením poukážok a faktúry.

Čl. 9
Účtovanie, evidencia a inventarizácia poukážok
(1) Poukážky mesta sú ceninou, a preto s nimi treba zaobchádzať v zmysle zákona o účtovníctve č.
431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a v zmysle ostatných platných zákonov a interných
predpisov o hospodárení s verejnými prostriedkami mesta. Poukážky mesta doručené z tlače budú
evidované, bude sa o nich účtovať ako o cenine a budú sa inventarizovať.
(2) Poukážky neprevzaté občanmi do termínu stanoveného mestom na odber budú zinventarizované
a skartované v zmysle Smernice na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov, ktorú vydalo mesto.
(3) Použité t.j. vyfakturované poukážky mesta licencovanými subjektmi a použité a vyúčtované
poukážky z činnosti mesta (napr. vstupné na kultúrne podujatia - GMG, kino atď.) budú archivované
v zmysle platných zákonov, t.j. zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
a v zmysle platného registratúrneho poriadku mesta.

Čl. 10
Záverečné ustanovenia
(1) Na poukážky vydané pre občanov a použité u licencovaných subjektov pre rok 2015 sa použijú
primerane ustanovenia VZN mesta Turčianske Teplice č 5/2013.
(2) Toto VZN bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva
č. 132/2015 Platnosť
nadobúda dňom schválenia mestským zastupiteľstvom, t.j. dňom 29.10.2015 Účinnosť nadobudne
15. dňom odjeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.
(3) Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 5/2013 zo dňa 5.12.2013 o poukážkovom systéme
mesta Turčianske Teplice.

