Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Ide sa na základe § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm g) z. č.
369/1990 Z. b. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 7 ods. 2 a ods. 4. z.
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v y d á v a:

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2013
o poskytovaní dotácií a príspevkov obce Veľká Ida
§1
Účel a predmet
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) bližšie upravuje podmienky
poskytovania dotácií z rozpočtu obce Veľká Ida právnickým osobám, fyzickým osobám –
podnikateľom.
§2
Pôsobnosť
1) Nariadenie sa vzťahuje na:
a) právnické osoby na území obce, ktorých zakladateľom nie je obec, na podporu všeobecne
prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu
podnikania a zamestnanosti, na spolufinancovanie projektov a zabezpečenie výkonov vo verejnom
záujme
b) fyzické osoby – podnikateľov na území obce na podporu podnikania a zamestnanosti
2) Právnickým osobám založeným alebo zriadeným obcou Veľká Ida možno poskytovať dotácie na
základe a v súlade s ich zriaďovateľskými, resp. zakladateľskými zmluvami a listinami a
rozhodnutím obecného zastupiteľstva.
3)Dotácie môžu byť poskytované fyzickým a právnickým osobám len za predpokladu, že pôsobia
a vykonávajú činnosť na území obce Veľká Ida.
4) Poskytovanie dotácií je viazané na preukázanie opodstatnenosti takéhoto poskytnutia.
§3
Základné pojmy
(1) Pod pojmom „dotácia“ sa rozumie nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu obce.
(2) Pod pojmom „všeobecne prospešné služby“ sa na účely tohto nariadenia rozumie poskytovanie
sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných
a kultúrnych hodnôt a životného prostredia, vzdelávanie, rozvoj telesnej kultúry a služby na
podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.
(3) Pod pojmom „verejnoprospešné účely“ sa na účely tohto nariadenia rozumie rozvoj a ochrana
duchovných a kultúrnych hodnôt, pri vytváraní podmienok duchovného a kultúrneho života, a ktoré
priamo súvisia s takouto činnosťou, rozvoj vzdelania, telovýchovy, plnenie humanitnej pomoci
v súvislosti s ohrozením života ľudí alebo pri postihnutí živelnou pohromou.
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§4
Spôsob tvorby finančných prostriedkov určených na poskytovanie dotácií
(1) Finančné prostriedky obce na tento účel sa vytvárajú v procese jeho hospodárenia. V rámci
procesu schvaľovania rozpočtu a jeho zmien na príslušný kalendárny rok obecné zastupiteľstvo
vyčlení objem finančných prostriedkov ako časť rozpočtovaných výdavkov určených na
poskytovanie dotácií.
(2) Každoročne obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Ide stanoví objem finančných prostriedkov
určených na dotácie. Tento objem nie je možné počas roka v rozpočte meniť.
(3) Poskytnutie finančných prostriedkov nesmie zvyšovať dlh obce na konci rozpočtového roka.
§5
Podmienky poskytovania dotácií
(1) Dotácie možno poskytnúť hore uvedeným subjektom – fyzickým osobám podnikateľom aj
právnickým osobám, pokiaľ:
- nie sú v likvidácii, alebo
- nebol vyhlásený konkurz (resp. v rámci konkurzu povolené nútené vyrovnanie) alebo povolené
vyrovnanie, alebo
- nemajú nedoplatky na miestnych daniach a miestnych poplatkoch voči poskytovateľovi – obci.
(2) Finančné prostriedky môžu využívať subjekty uvedené v § 2 (ďalej len „žiadatelia“) na
základe písomnej žiadosti predloženej Obecnému zastupiteľstvu a za predpokladu, že žiadateľ:
a) má sídlo alebo trvalý pobyt na území obce,
b) pôsobí alebo vykonáva činnosť na území obce,
(3) Finančné prostriedky sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám.
(4) Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.
(5) Písomná žiadosť obsahuje presnú identifikáciu žiadateľa v súlade s výpisom z obchodného
registra alebo živnostenského oprávnenia. Žiadosť musí takisto obsahovať:
a) číslo účtu, na ktoré majú byť finančné prostriedky po schválení poukázané
b) účel a stručnú charakteristiku konkrétnej akcie
c) požadovanú výšku dotácie
d) formu účasti obce na podujatiach žiadateľa
e) podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa, prípadne pečiatku organizácie – žiadateľa.
(6) Žiadosti o poskytnutie dotácií budú prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
(7) V prípade poskytnutia dotácie bude žiadateľ písomne upovedomený v lehote do 15 dní odo dňa
schválenia dotácie obecným zastupiteľstvom. Žiadateľ môže byť vyzvaný na doplnenie žiadosti
o výpis z obchodného registra alebo živnostenského oprávnenia, odpis z registra trestov, potvrdenie
príslušných orgánov o vyrovnaní všetkých daňových a odvodových povinností, nie starších ako tri
mesiace. Obec Veľká Ida zrealizuje úhradu finančných prostriedkov na účet žiadateľa uvedený
v zmluve do 15 dní od podpisu zmluvy. Obec z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie môže
zrealizovať dotáciu aj v splátkach.
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(8) V prípade zamietnutia žiadosti bude žiadateľ písomne upovedomený.
(9) Maximálna výška poskytnutej dotácie je 5.000 €.
(10) Písomná zmluva o poskytnutí dotácie musí obsahovať údaje, ktoré korešpondujú s týmto VZN
a nasledovné údaje:
 výšku dotácie
 formu poskytnutia,
 účelové vymedzenie použitia dotácie
 záväzok vrátiť dotáciu, ak sa nepoužije na účel uvedený v písomnej dohode
 dohodnuté zmluvné pokuty v prípade nedodržania podmienok zmluvy
Písomnú dohodu za obec podpisuje starosta obce.
(11) Žiadosti na ďalší kalendárny rok sa podávajú v príslušnom kalendárnom roku vždy do 30.
novembra.
§6
Schvaľovanie poskytnutia dotácie
(1) Pridelenie dotácie do výšky 300 € podľa tohto VZN schvaľuje starosta obce.
(2) Pridelenie dotácie nad 300 € podľa tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
(3) Žiadateľ môže žiadať dotáciu iba 1x v príslušnom roku.
§7
Lehota na vyúčtovanie poskytnutých dotácií
Subjekt, ktorému bola poskytnutá dotácia, je povinný vykonať vyúčtovanie do 30 dní od
ukončenia konkrétnej úlohy alebo akcie, na ktorú boli finančné prostriedky poskytnuté, najneskôr
však do 30. novembra v danom roku.
§8
Vyúčtovanie dotácií
(1) K správe o vyúčtovaní poskytnutej dotácie subjekt predloží kópie účtovných dokladov
preukazujúcich ich čerpanie. Účtovné doklady musia mať všetky náležitosti, ktoré určuje zákon
o účtovníctve, ako aj prílohy k účtovným dokladom (napr. prezenčné listiny, dodacie listy,
potvrdenia o odovzdaní vecných cien, príjemky, výdajky a pod.).
(2) Nevyčerpané finančné prostriedky musia byť vrátené na účet obce, z ktorého boli poskytnuté do
5 dní odo dňa vyúčtovania, najneskôr však do 15. 12. príslušného kalendárneho roka. Zároveň je
potrebné zaslať avízo o vrátení nedočerpaných finančných prostriedkov.
(3) Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov podľa predchádzajúcich bodov je potrebné
zaslať obci Veľká Ida, ktorá vykoná konečné zúčtovanie poskytnutej dotácie s rozpočtom obce.
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§9
Sankcie
Sankcie za nedodržanie povinností upravených v tomto všeobecne záväznom nariadení upravuje
osobitný predpis1
§ 10
Kontrola
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia je oprávnené vykonať obecné zastupiteľstvo a hlavný
kontrolór, príp. zamestnanci obce na základe písomného poverenia starostu.
§ 11
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce Veľká Ida.
(2) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie č. 7/2009 o poskytovaní dotácií zo dňa 15.12.2008.
(3) Toto VZN bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 28.2.2013 uznesením č.
29/13 a nadobúda účinnosť dňom 1.3.2013.
Vo Veľkej Ide dňa 12.2.2013

.............................................
MVDr. Július Beluscsák
starosta obce

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Veľká Ida dňa 12.2.2013.
VZN zvesené dňa 27.2.2013.

1

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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