Obec Obyce v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v y d á v a toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE O B Y C E
Č. 3/2005
O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU OBCE OBYCE
Článok 1.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
(1) Predmetom Všeobecne záväzného nariadenia Obce Obyce č. 3/2005 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce
Obyce je stanovenie podmienok poskytovania finančných
prostriedkov z rozpočtu obce a ich maximálnej výšky.
(2) Za dotáciu v zmysle tohto VZN sa nepovažujú bežné transfery organizáciám
zriadených obcou, ktoré sú im poskytnuté priamo v rozpočte obce
Článok 2.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
(1) Dotácie z rozpočtu obce možno poskytnúť právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom, občianskym združeniam, spoločenským organizáciám, ktoré vyvíjajú
neziskovú činnosť na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo
verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnania na území obce (ďalej
„žiadatelia“). Všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel je taký druh činnosti, ktorý
je podstatný pre život obyvateľov a uspokojuje ich potreby v oblastiach :
- všeobecná (spoločenská) priznanosť istých potrieb
- verejná dostupnosť
- verejný úžitok (nie súkromný)
Dotáciu možno poskytnúť iba na konkrétny účel alebo vopred určené okruhy potrieb, ktoré
nie sú v rozpore s koncepciou jednotlivých oblastí života obce, po splnení týchto podmienok:
A. Žiadateľ:
a) má sídlo, trvalý pobyt, pôsobí alebo vykonáva činnosť na území obce
b) má vyrovnané všetky záväzky voči obci
c) má vyúčtované všetky predchádzajúce dotácie
B. Žiadateľ predloží v termíne – do 30. januára kalendárneho roka - obecnému
zastupiteľstvu kompletnú žiadosť. V odôvodnených prípadoch žiadateľ môže podať
žiadosť aj počas kalendárneho roka.
C. Kompletná písomná žiadosť musí obsahovať:
a) presnú identifikáciu žiadateľa ( názov, adresu, telefonický kontakt, IČO a DIČ
žiadateľa, meno priezvisko a adresu štatutárneho zástupcu žiadateľa, organizačno – právnu
formu žiadateľa, bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa, stav členskej základne – týka sa
žiadateľov, ktorí majú členskú základňu)

b) názov, termín a popis realizácie podujatia, resp. svojej činnosti, na ktorú
požaduje dotáciu, účel použitia dotácie
d) požadovanú výšku dotácie - celkové náklady, podrobný rozpis rozpočtu,
finančnú spoluúčasť ďalších subjektov. Popis akcie – zdôvodnenie požadovanej dotácie,
spôsob prezentácie obce, ako podporovateľa akcie
e) podpis oprávnenej osoby – štatutárneho zástupcu žiadateľa (čitateľné meno
a priezvisko). Prílohou žiadosti musí byť doklad osvedčujúci existenciu žiadateľa.
D. Na poskytnutie finančného príspevku nemá žiadateľ právny nárok.
E. Dotácie sa neposkytujú na akcie alebo okruhy potrieb :
- na činnosť politických strán, politických hnutí a ich koalícií
F. Dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu.
G. Maximálna výška dotácie jednému žiadateľovi na jeden projekt nesmie prekročiť
sumu 50 tis. Sk a celková výška dotácie na viac projektov jednému žiadateľovi sumu
100 tis. Sk v danom kalendárnom roku.
H. Finančné prostriedky nemožno poskytovať na:
a) stravné náklady, na nákup alkoholických nápojov a tabakových
výrobkov
b) odmeny a honoráre pre organizátorov projektov
Článok 3.
CIEĽOVÉ OBLASTI
(1) Dotácie sú smerované do týchto cieľových oblastí:
a) záujmovo-umelecká činnosť, telovýchova a športová činnosť
b) tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych a duchovných hodnôt
c) osveta, výchova a vzdelávanie
d) zdravotníctvo
e) sociálna oblasť a zdravotne postihnutí
f) ochrana a tvorba životného prostredia
g) podujatia miestneho a regionálneho významu
h) kultúrne aktivity, zachovanie kultúrnych hodnôt a kultúrneho dedičstva,
miestnych a regionálnych tradícií
i) aktivity, ktoré propagujú obec v celoštátnom alebo medzinárodnom meradle
Článok 4.
SPÔSOB TVORBY PROSTRIEDKOV
URČENÝCH NA POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ
(1) Globálny objem finančných prostriedkov určených v príslušnom kalendárnom roku na
poskytovanie dotácií pre jednotlivé cieľové oblasti schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce
Obyce pri schvaľovaní rozpočtu obce.

Článok 5.
SPÔSOB A POSTUP SCHVÁLENIA A POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ
(1) Obecné zastupiteľstvo jednotlivé žiadosti posúdi či spĺňajú všetky náležitosti podľa
článku 2, odsek 1, bod C. O pridelení dotácie obecné zastupiteľstvo rozhodne do 30.marca
kalendárneho roka, alebo na najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva, ak bola žiadosť
podaná počas roka.
(2) Po schválení obecným zastupiteľstvom spracuje zamestnanec OcÚ dohodu medzi
subjektom žiadajúcim dotáciu a obcou Obyce a predloží ju na podpis štatutárnym zástupcom
obidvoch strán.
(3) Na základe podpísanej dohody zabezpečí obecný úrad prevod finančných prostriedkov
na účet žiadateľa.
(4) Dohoda o poskytnutí dotácie musí obsahovať najmä :
- výšku dotácie
- účel použitia dotácie
- podmienku účelne a hospodárne nakladať s dotáciou v súlade s účelom
- povinnosť vyúčtovať obci použitie dotácie do stanoveného termínu
- povinnosť vrátiť obci poskytnutú dotáciu, ktorá nebola vyúčtovaná alebo bola použitá
v rozpore s účelom poskytnutia
- spôsob prezentácie obce ako podporovateľa akcie.
Článok 6.
POUŽITIE A ZÚČTOVANIE DOTÁCIE
(1) Právny subjekt, ktorému obec poskytla dotáciu je povinný:
A. Použiť dotáciu výlučne na účel, na ktorý mu bola schválená a poskytnutá obecným
zastupiteľstvom .
B. Nakladať s dotáciou hospodárne a účelne.
C. Umožniť, aby poverení zamestnanci mohli skontrolovať, či boli dodržané podmienky
pridelenia dotácie.
D. Vykonať jej vyúčtovanie:
- najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka
E. Nevyčerpané finančné prostriedky vrátiť na účet obce do 15.decembra bežného roka
(na číslo účtu, z ktorého boli poskytnuté).
F. Dotáciu vrátiť do konca februára nasledujúceho kalendárneho roka v prípadoch, ak:
a) nepredloží zúčtovania do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka
b) použije dotáciu na iný účel ako uviedol v žiadosti.

Článok 7.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
(1) Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú:
a) poslanci obecného zastupiteľstva
b) hlavný kontrolór obce
(2) Všeobecne záväzné nariadenie obce Obyce č. 3/2005 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce Obyce schválilo Obecné zastupiteľstvo v Obyciach na svojom 31. zasadnutí
konanom dňa 12. 12. 2005 uznesením č. 31/2005 a nadobúda účinnosť 15. dňom od
vyvesenia na úradnej tabuli obce, t. j. 28. 12. 2005.

V Obyciach dňa12. 12. 2005

Helena Filipčíková, v. r.
starostka obce

