Obec Ve ké Blahovo na základe § 6 zákona . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 7 ods. 4 zákona 583/2004 Z. z. o rozpo tových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva v y d á
va

toto

ktorým sa upravujú podmienky poskytovania dotácií z rozpo tu
Obce Ve ké Blahovo

lánok 1
Úvodné ustanovenie
Ú elom tohto nariadenia je stanovi podmienky poskytovania dotácií, mimoriadnych dotácií
právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikate om, rozpo tovým, príspevkovým
a neziskovým organizáciám pôsobiacim na území obce Ve ké Blahovo, ktoré sú poskytované
v zmysle § 7 zákona . 583/2004 Z.z. o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov a darov z rozpo tu obce.
lánok 2
Všeobecné ustanovenia
Zdroje dotácií a darov
1. Objem finan ných prostriedkov ur ených v príslušnom kalendárnom roku na poskytovanie
dotácií a darov schváli obecné zastupite stvo pri schva ovaní rozpo tu obce alebo jeho zmenách.
2. Dotácie sa rozpo tujú v rozpo te obce na konkrétnu akciu, ú el použitia prostriedkov alebo
na celoro nú innos danej organizácie.
3. Finan né prostriedky ur ené na dotácie a dary v zmysle tohto VZN sa vytvárajú v procese
hospodárenia obce z vlastných príjmov obce.
4. Poskytovanie dotácie a daru nesmie zvyšova dlh obce.
5. Každoro ne sú v rozpo te obce rozpo tované finan né prostriedky na dotácie:
a) právnickým osobám - rozpo tovým, príspevkovým a neziskovým organizáciám, ktorých je
obec zakladate om alebo zria ovate om,
b) dotácie a dary pride ované jednotlivým subjektom OZ na základe predloženej žiadosti
c) mimoriadne dotácie pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikate a adresne

stanovenú v rozpo te obce.
lánok 3
Dotácie
1. Z rozpo tu obce sa môžu poskytova dotácie právnickým osobám, ktorých zakladate om je
obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia
obce.
2. Inej obci, ak zabezpe uje niektoré úlohy pre obec, alebo ak ide o poskytnutie pomoci
pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na jej území.
3. Právnickej osobe neuvedenej v odseku 1., fyzickej osobe - podnikate ovi, ktorí majú sídlo alebo
trvalý pobyt na území obce alebo ktorí pôsobia, vykonávajú svoju innos na území obce, alebo
poskytujú služby obyvate om obce, môže obec poskytova dotácie len na podporu všeobecne
prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných ú elov, na podporu
podnikania a zamestnanosti.
4. Rozpo tovým, príspevkovým a neziskovým organizáciám pôsobiacim v obci Ve .Blahovo,
môže
obec poskytova dotácie na podporu innosti organizácií, na konkrétny ú el, konkrétnu akciu.
5. Na poskytnutie dotácie nemá žiadate právny nárok.
6. Poskytnutie finan ných prostriedkov podlieha ro nému zú tovaniu s rozpo tom obce.
7. Dotácie sa pride ujú jednotlivým subjektom na základe nimi predloženej žiadosti.
8. Dotácie sú nasmerované predovšetkým do týchto oblastí:
a) záujmová umelecká innos a kultúrne aktivity,
b) telovýchova, šport a mládež,
c) rozvoj školstva a vzdelávania,
d) starostlivos o zdravotne postihnutých spoluob anov, sociálna pomoc,
e) humanitná a charitatívna innos ,
f) tvorba a ochrana životného prostredia
lánok 4
Spôsob tvorby a prerozdelenia finan ných prostriedkov
1. Finan né prostriedky ur ené na dotácie v zmysle VZN sa vytvárajú v procese tvorby vlastných
príjmov rozpo tu obce.
2. Objem finan ných prostriedkov ur ených na dotácie schva uje Obecné zastupite stvo Obce
Ve ké Blahovo v procese schva ovania rozpo tu na príslušný rozpo tový rok, prípadne po
doporu ení príslušnej odbornej komisie v rámci rozpo tových opatrení.
3. Žiadosti podávajú žiadatelia na Obecný úrad Ve .Blahovo spravidla do 15.novembra
kalendárneho roka, ktorý predchádza roku na ktorý sa poskytnutie dotácie žiada.
4. Obecný úrad posúdi úplnos predložených žiadostí a v prípade, že žiados nie je úplná, vyzve
žiadate a, aby ju v stanovenej lehote doplnil. V rámci posudzovania žiadostí sa zis uje aj
skuto nos , i žiadate má vyrovnané všetky podlžnosti vo i obci.
5. Žiadosti posudzuje príslušná odborná komisia obecného zastupite stva. Pri stanovení ú elu
prihliada na hospodárnos a efektívnos pri nakladaní s verejnými financiami.
6. Žiadosti o poskytnutie dotácie doru ené mimo vyhláseného termínu môže prerokova odborná
komisia a odporu i na schválenie obecnému zastupite stvu pri zmene rozpo tu obce.
7. Po schválení dotácií obecný úrad do 15 dní spracuje dohodu medzi subjektom predkladajúcim
žiados a Obcou Ve ké Blahovo a predloží ju na podpis starostovi obce. Dohoda musí

obsahova
a)
b)
c)
d)
e)
f)

najmä:

ú el a podmienky použitia dotácie,
výšku dotácie,
spôsob a termín poskytnutia finan ných prostriedkov
spôsob a termín zú tovania dotácie,
zodpovednos za porušenie finan nej disciplíny,
ustanovenie, že obec si vyhradzuje právo kontroly efektívnosti využitia poskytnutých prostriedkov.

8. Na základe tejto dohody zabezpe í Obecný úrad Ve ké Blahovo prevod stanovenej finan nej
iastky na ú et žiadate a.

lánok 5
Podmienky poskytovania dotácií
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1. Finan né prostriedky môžu by poskytnuté na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie
na podporu innosti organizácie, na konkrétnu akciu, úlohu alebo ú el použitia prostriedkov.
2. Žiados musí obsahova :
a) presné ozna enie a adresu žiadate a, (pri právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikate ovi
uvies obchodné meno, sídlo, doklad osved ujúci zriadenie subjektu, I O a DI ),
ak je žiadate om nezisková organizácia alebo nadácia doloží žiadate doklad o registrácii
b) ú el a požadovanú výšku poskytnutia dotácie, celkový rozpo tový náklad, stru nú
charakteristiku a špecifikáciu ú elu jeho použitia,
c) miesto a dátum realizácie akcie
d) bankové spojenie a íslo ú tu žiadate a,
e) meno, priezvisko štatutárneho zástupcu žiadate a alebo fyzickej osoby
f) potvrdenie obecného úradu, že žiadate nemá pod žnosti vo i obci,
g) estné vyhlásenie žiadate a, že má vysporiadané finan né vz ahy vo i da ovému úradu a
pois ovniam.
3. Žiadate uplatní žiados na Obecnom úrade v termíne do 15.novembra rozpo tového roka, ktorý
predchádza roku na ktorý sa dotácia žiada.
4. Žiadate ' je povinný vytvori podmienky pre kontrolu erpania dotácie poskytnutej z rozpo tu
obce.
5. O poskytnutí dotácie musí by uzavretá písomná dohoda.
lánok 6
Mimoriadne dotácie z rozpo tu obce
1. Obecné zastupite stvo v odôvodnených prípadoch môže schváli mimoriadnu dotáciu
pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikate a, ktorá bude adresne vy lenená
v rozpo te obce. O výške mimoriadnej dotácie rozhodne OZ na základe žiadosti subjektu
a spracovaného projektu až po jej posúdení a odporu ení príslušnou odbornou komisiou.
2. Mimoriadna dotácia bude poskytnutá na základe dohody o poskytnutí dotácie z rozpo tu obce
v súlade s podmienkami tohto VZN.

lánok 7
Zú tovanie poskytnutých dotácií
1. Subjekt, ktorému bola poskytnutá dotácia je povinný použi dotáciu iba v rámci rozpo tového

obdobia, vždy najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roka.
2. Subjekt, ktorému bola poskytnutá dotácia je povinný predloži zú tovanie použitých finan ných
prostriedkov do 30 dní po ukon ení akcie, na ktorú dotáciu obdržal, najneskôr však do 15.01.
nasledujúceho kalendárneho roka v ktorom bola dotácia poskytnutá.
3. Zú tovanie musí obsahova správu o vyú tovaní, fotokópie ú tovných dokladov preukazujúcich
použitie dotácie na schválený ú el (akciu, úlohu) a výpisy z bankového ú tu, resp. pokladni né
doklady preukazujúce ich erpanie.
4. Prijímate dotácie, ktorý nepredloží zú tovanie dotácie alebo použije túto dotáciu na iný ú el
ako bol ur ený v dohode o poskytnutí dotácie, je povinný dotáciu vráti na ú et obce najneskôr
do 15 dní po termíne stanovenom v dohode na zú tovanie. Nevy erpané finan né prostriedky
z poskytnutej dotácie vráti do rozpo tu obce sú asne s vyú tovaním dotácie.
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5. Zú tovanie dotácie predkladá prijímate na obecný úrad, v podmienkach obce kontrolu použitia
finan ných prostriedkov zabezpe í poverený zamestnanec obce.
6. Rekapituláciu zú tovania dotácií za rozpo tový rok predloží príslušný zamestnanec obce
obecnému zastupite stvu v lenení: príjemca, ú el poskytnutia, pridelená dotácia, erpanie
dotácie, zostatok, dátum vrátenia nevy erpanej dotácie.
lánok 8
Dary
1. V zmysle § 7 ods. 1. písm. i) zákona . 583/2004 Z.z. o rozpo tových pravidlách územnej
samosprávy môže obec v ojedinelých prípadoch poskytnú právnickej osobe alebo fyzickej
osobe z rozpo tu obce finan ný alebo vecný dar (napr. pri vyhodnotení najúspešnejších
športovcov roka, obciam postihnutým živelnými pohromami a pod.). Dar môže by poskytnutý
z prostriedkov vy lenených na dotácie a dary.
2. O poskytnutí daru rozhoduje obecné zastupite stvo.
3. Dar je možné poskytnú v jednom kalendárnom roku na ten istý ú el tej istej právnickej alebo
fyzickej osobe iba raz.
4. Na základe rozhodnutia o poskytnutí daru spracuje poverený zamestnanec Obecného úradu
darovaciu zmluvu a predloží ju na podpis starostovi obce. Po podpise zmluvy Obecný úrad
zabezpe í prevod darovanej finan nej iastky na ú et obdarovaného.
lánok 9
Zodpovednos za porušenie finan nej disciplíny
Pri porušení finan nej disciplíny právnickou osobou a fyzickou osobou – podnikate om, obec
postupuje pod a § 31 zákona . 523/2004 Z.z. o rozpo tových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

lánok 10
Spolo né a závere né ustanovenia
1. V prípade, že žiadate nedodrží podmienky stanovené v dohode, je povinný dotáciu ihne

vráti .
2. Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia obce vykonáva hlavný
kontrolór obce.
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupite stva Obce
Ve ké Blahovo d a 25.augusta 2010.
4. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnos d om schválenia obecným zastupite stvom
a ú innos 15-tym d om po vyvesení VZN na úradnej tabuli obce.

Mária Böd k
Starosta obce

