Štatút (návrh verzia 1)
Fond rozvoja rómskej osady Bačkovík
Článok I.
Základné ustanovenia
Fond rozvoja rómskej osady Bačkovík (ďalej iba „fond“) je fond zriadený Obcou Bačkovík
na podporu hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja rómskej komunity v obci
Bačkovík.
Článok II.
Zriaďovateľ
Zriaďovateľom fondu je Obecné zastupiteľstvo obce Bačkovík.
Článok III.
Účel fondu
Fond slúži k
- financovaniu nákladov spojených s likvidáciou čiernych skládok v okolí rómskej osady,
- podpore osvojovania si návykov správneho zaobchádzania s odpadmi,
- financovaniu opráv a rekonštrukcií obecných studní,
- udržiavaniu poriadku na parcelách v okolí rómskej osady,
- poskytovaniu sociálnej pomoci v prípade živelných udalostí,
- poskytovaniu podpory rómskej kultúry,
- poskytovaniu pôžičiek pre obyvateľov rómskej komunity umožňujúcich ľahší prístup na trh
práce,
- poskytovaniu sociálnych pôžičiek pre obyvateľov rómskej komunity v momentálnej hmotnej
núdzi.
Článok IV.
Tvorba fondu
Fond je napĺňaný z nasledovných zdrojov
a) rozpočet obce,
b) finančné dary,
c) grantové žiadosti,
d) splátky z poskytnutých pôžičiek,
e) poplatky za poskytnuté pôžičky, určené percentom miery inflácie vyhlásenej
Štatistickým úradom SR,
f) ostatné.
Článok V.
Správca fondu
1. Fond je spravovaný správnou radou (ďalej SR) v nasledovnom
zložení:
a) starosta obce (predseda správnej rady bez hlasovacieho práva),
b) 6 obyvatelia obce z rómskej komunity (rómska rada) s trvalým pobytom v obci,
c) zamestnanec obecného úradu zodpovedajúci za rozpočet obce (s hlasom poradným).
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2. Za hospodárenie fondu zodpovedá starosta obce, ktorý predkladá raz ročne obecnému
zastupiteľstvu správu o hospodárení s prostriedkami fondu.
3. Členovia správnej rady z rómskej komunity sú volení verejným zhromaždením rómskej
komunity na obdobie 3 rokov. Odporúča sa, aby medzi zvolenými členmi rady z rómskej
komunity boli rovnomerne zastúpení muži a ženy a taktiež rovnomerne zastúpené vekové
kategórie 20 – 35 rokov, 35 – 50 rokov, 50 – 75 rokov.
4. Zasadnutie správnej rady zvoláva a vedie jej predseda.
5. Správna rada je uznášaniaschopná, ak sa zasadnutia zúčastní jej predseda a minimálne
štyria členovia správnej rady z rómskej komunity.
6. Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
Článok VI.
Postup podávania žiadostí o podporu z fondu
Kompletné žiadosti podľa prílohy tohto štatútu sa predkladajú písomne prostredníctvom
Obecného úradu Bačkovík nasledovne:
1. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondu:
a) žiadosti sa predkladajú do 31. marca a 31. septembra;
b) v prípade živelnej pohromy sa predkladajú v priebehu roka;
2. Žiadosti o návratnú pôžičku z fondu sa predkladajú v priebehu roka.
Článok VII.
Oprávnení žiadatelia o poskytnutie prostriedkov z fondov
Oprávnenými žiadateľmi o nenávratnú finančnú podporu z fondu alebo o návratnú pôžičku
z fondu sú obyvatelia obce z radov rómskej komunity s trvalým pobytom v obci, ktorí nemajú
voči obci neuhradené pohľadávky dlhu.
Článok VIII.
Schvaľovací proces
1. O rozdelení zdrojov fondu rozhoduje Správna rada fondu na svojom zasadnutí, ktoré sa
uskutoční najneskôr 30 dní po termíne predkladania žiadostí, nasledovne:
a) 50 % prostriedkov fondu na projekty spojené s likvidáciou čiernych skládok v prípade, že
sa v okolí rómskej osady vyskytujú čierne skládky odpadu;
b) 30 % získaných prostriedkov na ostatné predložené žiadosti;
c) 10 % získaných prostriedkov ostáva na poskytovanie pôžičiek;
d) 10 % získaných prostriedkov ostáva na riešenie živelných udalostí.
2. Pôžičky
O poskytnutí zdrojov formou návratnej pôžičky rozhoduje Správna rada fondu na svojom
zasadnutí na základe predložených žiadostí. Pôžička sa poskytuje na základe uzatvorenej
zmluvy, ktorú v zastúpení Obce Bačkovík uzatvára so žiadateľom predseda Správnej rady
fondu. V zmluve o pôžičke bude, na základe rozhodnutia správnej rady, definovaný splátkový
kalendár, sankcie pri nedodržaní termínov splatnosti jednotlivých splátok a spôsob
zabezpečenia pôžičky.
Článok IX.
Kritéria použitia poskytnutých prostriedkov fondu
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Finančná podpora, poskytnutá formou nenávratnej finančnej podpory z prostriedkov fondu,
alebo formou návratnej pôžičky z prostriedkov fondu, sa môže použiť len na účel definovaný
v článku III tohto štatútu.
Článok X.
Vyúčtovanie a úhrada finančnej podpory
Nenávratnú finančnú podporu z prostriedkov fondu je žiadateľ povinný vyúčtovať do konca
kalendárneho roka, v ktorom správna rada fondu rozhodla o jej pridelení. Úhrada finančnej
podpory sa zrealizuje na základe predloženého vyúčtovania.
Článok XI.
Kontrola použitia poskytnutých prostriedkov fondu
Kontrola použitia poskytnutých prostriedkov je v kompetencii obecného zastupiteľstva.
Článok XII.
Administrovanie fondu
Všetku administratívu spojenú s vedením fondu vykonáva obecný úrad.
Článok XIII.
Zrušenie fondu
Rozhodnutie o zrušení fondu prináleží zriaďovateľovi – Obecnému zastupiteľstvu Obce
Bačkovík.
Článok XIV.
Prechodné ustanovenia
Právne vzťahy, ktoré vznikli pred účinnosťou tohto nariadenia sa posudzujú podľa
dovtedy platných predpisov.
Článok XV.
Záverečné ustanovenia
1. Štatút Fondu rozvoja rómskej osady Bačkovík bol prijatý uznesením Obecného
zastupiteľstva číslo ??? zo dňa ???.
2. Štatút nadobúda platnosť dňom schválenia Obecného zastupiteľstva Bačkovík a účinnosť
dňom ???.
V Bačkovíku dňa ???.
František Korečko
starosta obce Bačkovík

3

