4/2011
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
z 16. decembra 2011

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Obec Príbovce v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie:
§1
Predmet úpravy
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa ustanovujú podmienky poskytovania dotácií
z rozpočtu obce Príbovce (ďalej len „obec“).
§2
Účel poskytovania dotácií
(1) Obec môže zo svojho rozpočtu poskytnúť dotácie na podporu
a) všeobecne prospešných služieb 1 ,
b) všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov 2 ,
c) podnikania a zamestnanosti.
(2) Dotáciami podľa ods. 1 možno podporiť najmä
a)
1.
2.
3.
b)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1
2

uskutočnenie jednotlivých akcií
kultúrno-spoločenských podujatí,
telovýchovných a športových podujatí,
vzdelávacích podujatí,
vykonanie konkrétnych úloh a účelov
rozvoj telovýchovy a športu,
rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
zachovanie prírodných hodnôt, tvorba a ochrana životného prostredia,
ochrana zdravia,
ochrana práv detí a mládeže,
rozvoj vedy a vzdelania,
poskytovanie sociálnej pomoci a plnenie humanitnej pomoci,
rozvoj podnikania a zamestnanosti.
§ 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
v znení neskorších predpisov.
Napríklad § 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov.
§3
Spôsob a podmienky poskytovania dotácií
(1) Obec poskytuje dotácie na základe zmluvy uzavretej so žiadateľom, ktorého žiadosť bola schválená.
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(2) Dotácia môže byť poskytnutá právnickej osobe, ktorej zriaďovateľom nie je obec, a fyzickej osobe –
podnikateľovi, (ďalej len „žiadateľ“) ktorí
a) majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce
b) alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce,
c) alebo poskytujú služby obyvateľom obce.
(3) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
(4) Dotácie sa poskytujú do výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie.
(5) Žiadosť podáva žiadateľ obci na základe vyhlásenej výzvy. Obec vyhlási výzvu zverejnením na úradnej
tabuli a na svojej internetovej stránke.
(6) Výzva obsahuje
a)
1.
2.
3.
4.
b)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

formálne náležitosti
dátum vyhlásenia výzvy,
dátum uzavretia výzvy alebo skutočnosť, na ktorej základe sa výzva uzavrie,
kontaktné údaje obce a spôsob komunikácie s obcou,
ďalšie formálne náležitosti,
podmienky poskytnutia dotácií
oprávnenosť žiadateľa,
oprávnenosť aktivít,
oprávnenosť výdavkov,
oprávnenosť miesta,
časová oprávnenosť,
oprávnenosť cieľovej skupiny,
spôsob financovania,
ďalšie podmienky poskytnutia dotácií (napr. nulové záväzky voči obci, publicita obce, žiadateľ nie je
v konkurze alebo likvidácii).

(7) Žiadateľ je oprávnený podať žiadosť obci odo dňa vyhlásenia výzvy do uzavretia výzvy, ak obec neurčí
vo výzve inú lehotu na predkladanie žiadostí.
(8) Obec u doručených žiadostí zisťuje splnenie podmienok poskytnutia dotácie určené vo výzve, preverí
súlad dokumentov predložených na základe výzvy a osobitnými predpismi a rozhodne o schválení žiadosti alebo
neschválení žiadosti.
(9) Obec zašle žiadateľovi návrh na uzavretie zmluvy, ak bola žiadosť schválená. V návrhu na uzavretie
zmluvy obec určí lehotu na prijatie návrhu. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká dňom uplynutia lehoty, ktorá bola
v návrhu na uzavretie zmluvy určená na jeho prijatie alebo doručením prejavu obci o odmietnutí návrhu na
uzavretie zmluvy od žiadateľa.
(10) Podmienky uvedené v ods. 8 musí prijímateľ spĺňať počas platnosti a účinnosti zmluvy, inak je obec
oprávnená od zmluvy odstúpiť.
(11) Zmluva upravuje práva a povinnosti prijímateľa a obce pri poskytnutí dotácie.
§4
Finančné vzťahy pri poskytovaní dotácií
(1) Poskytnuté dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce a ich poskytnutím nemožno zvýšiť
celkový dlh obce.
(2) Prijímateľ je povinný vrátiť dotáciu alebo jej časť za podmienok a spôsobom uvedenými v zmluve.
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§5
Kontrola pri poskytovaní dotácií
(1) Obec so zámerom overenia hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti využitia ňou poskytnutých
prostriedkov vykonáva u prijímateľov dotácií administratívnu kontrolu a následnú finančnú kontrolu 3 .
(2) Administratívnou kontrolou sa overujú doklady a iné písomnosti predložené prijímateľom dotácie.
(3) Zamestnanci obce sú pri vykonávaní administratívnej kontroly oprávnení v nevyhnutnom rozsahu
a) vyžadovať od prijímateľa dotácie v určenej lehote poskytnutie originálov alebo kópií dokladov, záznamov
dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov a ostatných
informácií a dokumentov súvisiacich s výkonom administratívnej kontroly,
b) vyžadovať od prijímateľa dotácie prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených administratívnou
kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku, ak zamestnanci obce odôvodnene predpokladajú vzhľadom na
závažnosť nedostatkov zistených administratívnou kontrolou, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie
písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej obcou.
3

§ 11 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
§6
Zrušovacie a záverečné ustanovenia

(1) Týmto VZN sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií a návratných
finančných výpomocí právnickým a fyzickým osobám na území Obce Príbovce schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva v Príbovciach č. 6/1997 zo dňa 18. februára 1997.
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Jaroslav Brzák v. r.
Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Príbovciach č. 47/2011 dňa 16. decembra
2011.
Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 17. decembra 2011.
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