Obec Závažná Poruba

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o podmienkach
poskytovania dotácií

Obec Závažná Poruba na základe § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon č. 369/1990 Zb. ) v spojení s § 7 ods. 4 zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len zákon č. 583/2004 Z. z.)
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o podmienkach poskytovania dotácií
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) v súlade s oprávnením obce
použiť z rozpočtu prostriedky poskytnutím dotácie právnickej osobe, ktorej nie je
zakladateľom a fyzickej osobe - podnikateľovi1 ustanovuje podmienky, za ktorých môže
obec Závažná Poruba ( ďalej len „obec“) dotácie poskytovať a podmienky ich zúčtovania.
(2) Ostatné náležitosti súvisiace s vymedzením okruhu prijímateľov dotácie, účelu, na ktorú
možno dotáciu poskytnúť ustanovuje osobitný predpis1.
§2
Podmienky poskytovania dotácií
(1) Dotácie sa poskytujú formou peňažného plnenia, a to najviac do výšky finančného limitu
schváleného v rozpočte obce v bežnom rozpočtovom roku.
(2) Dotáciu je možné poskytnúť na základe písomnej žiadosti alebo predloženého projektu
žiadateľa, ktoré predloží spravidla pred uskutočnením aktivity, na ktorú dotáciu žiada.
V prípade, že o dotáciu žiada po začatí realizácie aktivity alebo po jej skončení, je žiadateľ
povinný k žiadosti podľa ods. 3 priložiť odôvodnenie, prečo o dotáciu nepožiadal vopred.
(3) Žiadosť, ktorej vzor je k dispozícii na obecnom úrade alebo predložený projekt musia
obsahovať:
a) identifikáciu žiadateľa (názov, adresa alebo sídlo, IČO, IBAN, celé meno štatutárneho
zástupcu),
b) špecifikáciu aktivity, úlohy alebo účelu, na ktorý dotáciu žiada tak, aby bolo preukazné,
že požadovaná dotácia bude vynaložená na všeobecne prospešné služby2 alebo
použitá v súlade so všeobecne prospešným alebo verejnoprospešným účelom3
s preukázaním prínosu pre obyvateľov obce,
c) v prípade, že účelom požadovanej aktivity je podpora podnikania, žiadateľ predloží
špecifikáciu podnikateľskej aktivity, ktorú požaduje podporiť a jej prínos na podporu
zamestnanosti obyvateľov obce s uvedením udržateľnosti podporenej aktivity,
d) rozpočet príjmov a výdavkov pripravovanej aktivity a zdroje jeho krytia,
e) výšku požadovanej dotácie,
f) podpis oprávnenej osoby,
g) čestné vyhlásenie žiadateľa podpísané jeho štatutárnym zástupcom s uvedením jeho
celého mena, že ku dňu podania žiadosti nemá splatné záväzky voči obci, daňovému
úradu, sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam,
h) výpis z registra trestov žiadateľa alebo čestné vyhlásenie žiadateľa podpísané jeho
štatutárnym zástupcom, že nemá právoplatne uložený trest prijímať dotácie
1 § 7 ods. 4 a ods. 7 zákona č. 583/2004 a § 6 ods. 1 zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
2 § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení

neskorších zmien a doplnkov
3 § 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene a doplnení Občianskeho zákonník v znení neskorších zmien a
doplnkov

(4) Obec je oprávnená na preukázanie účelu vyžadovať od žiadateľa aj ďalšie doklady, resp.
informácie, o čom bude žiadateľa preukazne informovať s uvedením lehoty ich
predloženia. V prípade, že v tejto lehote žiadateľ žiadosť alebo projekt nedoplní, dotácia
sa mu neposkytne.
(5) Žiadosť o dotáciu doručuje žiadateľ na adresu sídla obce Hlavná 135, 032 02 Závažná
Poruba, prípadne do elektronickej schránky obce.
(6) Žiadosť o dotáciu na nasledujúci kalendárny rok sa predkladá do 15.11. bežného roka.
(7) Objem finančných prostriedkov vyplývajúci zo žiadostí o dotácie na nasledujúci rok
predložených do 15.11. bežného kalendárneho roka, ktoré spĺňajú podmienky na
poskytnutie dotácií, bude zapracovaný do návrhu rozpočtu obce pre rok nasledujúci
s prihliadnutím na ostatné potreby obce4. V schválenom rozpočte bude výška dotácie
zapracovaná pre konkrétnych žiadateľov v konkrétnej výške.
(8) Žiadostiam o poskytnutie dotácií predložených obci po 15.11. bežného roka na rok
nasledujúci a v priebehu rozpočtového roka môže byť vyhovené v prípade, že bude v nich
uvedený relevantný dôvod, prečo o dotáciu žiadateľ nepožiadal podľa ods. 6) a bude
príslušným orgánom obce schválená zmena rozpočtu.
(9) O poskytnutí a výške dotácie rozhoduje :
a) obecné zastupiteľstvo o dotáciách predložených v lehote do 15.11. bežného roka na
nasledujúci kalendárny rok formou schválenia rozpočtu na príslušnú položku transferov
na poskytnutie dotácie na konkrétny účel, úlohu alebo aktivitu, v ostatných prípadoch
ak k tomu nie je oprávnený starosta obce podľa ods. b),
b) starosta obce
v ostatných prípadoch s prihliadnutím na oprávnenie starostu
vykonávať zmeny v rozpočte obce5.
(10) Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.
(11) Dotáciu nie je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorý :
a) nemá vyrovnané splatné záväzky voči obci (miestne dane, poplatky, záväzky
z obchodných vzťahov a pod.),
b) nemá vyrovnané splatné záväzky voči daňovému úradu, sociálnej alebo zdravotnej
poisťovni
c) riadne nevyúčtoval, alebo neposkytol súčinnosť pri kontrole použitia dotácie
v predchádzajúcich troch rokoch,
(12) Po posúdení nároku žiadateľa o poskytnutie dotácie v zmysle tohto nariadenia a po
ukončení schvaľovacieho procesu podľa ods. 8, obec v lehote do 30 dní preukázateľným
spôsobom oznámi žiadateľovi, či jeho žiadosť bola alebo nebola schválená a ak bola
schválená v akej výške. Ak dotácia žiadateľovi schválená nebola, uvedie dôvod jej
neschválenia.
(13) Obec so žiadateľom o poskytnutie dotácie spíše písomnú zmluvu o jej poskytnutí.
V prípade, že žiadateľ so zmluvnými podmienkami určenými obcou nebude súhlasiť
a zmluvu nepodpíše, dotácia sa neposkytne.
(14) Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa ods. 13 musí obsahovať aktivitu, úlohu
alebo účel, na ktorý sa dotácia poskytuje, podmienky jej použitia, s poučením, že výdavky
zúčtované z dotácie musia byť použité hospodárne, účelne, účinne a efektívne6, v prípade
výdavkov na mzdy vo výške primeranej odmeňovaniu vo verejnej správe 7 . Taktiež
zmluva musí obsahovať termín použitia dotácie a termín a spôsob jej vyúčtovania
4
5
6

§ 6 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Závažná Poruba
§ 13 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Závažná Poruba

§ 5 ods. 2 Zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
7

s poučením o sankciách, ktoré môže obec udeliť žiadateľovi, v prípade, ak tento poruší
finančnú disciplínu8. Spôsob vyúčtovania sa v zmluve dohodne tak, že žiadateľ predloží
písomné vyúčtovanie dotácie podpísané jeho štatutárnym zástupcom podľa vzoru, ktorý
obec zverejní na svojej webovej stránke. Prílohou vyúčtovania budú kópie účtovných
dokladov obsahujúcich náležitosti podľa osobitného predpisu9 preukazujúce použitie
dotácie v súlade s určeným účelom a doklady preukazujúce ich zaplatenie prijímateľom
(výdavkový pokladničný doklad vyhotovený prijímateľom, kópia výpisu z účtu prijímateľa).
(15) Oprávnené výdavky, na ktoré môže byť dotácia použitá sú aj výdavky súvisiace s bežnou
činnosťou prijímateľa, ak táto bezprostredne súvisí so zabezpečovaním verejnoprospešných služieb alebo účelov, výdavky súvisiace s konkrétnym účelom, aktivitou
alebo úlohou, na ktorú bola poskytnutá, pričom v tomto prípade v primeranom rozsahu aj
na obstaranie majetku žiadateľa. O oprávnenosti výdavkov a správnosti zúčtovania
rozhoduje obec.
(16) Oprávnenými výdavkami nie sú výdavky na alkoholické a tabakové výrobky, splácanie
úverov, pôžičiek a úrokov z nich. Výdavky na reprezentačné účely a dary môžu byť
použité výnimočne, vždy v primeranom rozsahu a vždy s preukázaním príslušnej aktivity.
§3
Osobitné ustanovenia
(1) Na základe odôvodnenej žiadosti môže obec povoliť výnimku z časového použitia
rozpočtových prostriedkov poskytnutých formou dotácie 10. Žiadosť musí byť podaná pred
uplynutím pôvodne určenej lehoty časového použitia dotácie. Výnimku z časového
použitia dotácie možno udeliť len raz.
(2) Subjekt, ktorý použije dotáciu na iný účel, na ktorý bola určená, alebo prekročí lehotu
ustanovenú na časové použitie dotácie, poruší finančnú disciplínu.
(3) Na porušenie finančnej disciplíny sa vzťahujú sankcie v zmysle osobitného predpisu11 .
Ukladanie a vymáhanie odvodu a penále sa riadi všeobecnými predpismi o správnom
konaní. Obec ako správny orgán určí subjektu, ktorý porušil finančnú disciplínu, aby
odvod alebo penále uhradil v lehote do 10 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o určení odvodu alebo penále, ak osobitný zákon neurčuje inak
§4
Záverečné ustanovenia
(1) Na tomto nariadení
dňa 26.10.2020.

sa

uznieslo

Obecné

zastupiteľstvo

v Závažnej

Porube

(2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2013 o podmienkach poskytovania dotácií právnickej osobe, ktorej obec nie je
zakladateľom a fyzickej osobe – podnikateľovi.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 10.11. 2020.

Ing. Pavel Beťko
starosta obce
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§ 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších zmien a doplnkov
9
§ 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov
10 § 13 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
11 § 31 ods.1 písm. a) a § 31 ods.1 písm. e) zák. č. 523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov.

