VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2018
Obce BREZOVIČKA

O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ
Z ROZPOČTU OBCE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 1/2018
Obce BREZOVIČKA
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Obec Brezovička (ďalej len „Obec“) podľa § 6 ods. 1) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a podľa §7 ods. 5) zákona NR SR 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 (ďalej len „VZN“).

Časť I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Účel VZN
Účelom tohto VZN je stanovenie podmienok pre poskytovanie dotácií právnickým osobám a fyzickým
osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce Brezovička a upravenie postupu pri poskytovaní
dotácií.

Časť II.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIE
§2
Predmet a zdroje dotácií
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Finančné prostriedky určené na dotácie v zmysle tohto VZN sa vytvárajú v procese
hospodárenia obce z vlastných príjmov Obce.
Objem finančných prostriedkov určených v príslušnom kalendárnom roku na poskytovanie
dotácií schváli obecné zastupiteľstvo (ďalej len „OZ“) pri schvaľovaní rozpočtu Obce alebo
jeho zmenách.
Za podmienok stanovených týmto VZN môže Obec poskytnúť dotácie zo svojho rozpočtu
a) fyzickým osobám – podnikateľom, nepodnikateľom,
b) právnickým osobám
Dotácia sa môže poskytnúť, ak prijímateľ
a) má sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo
b) pôsobí, vykonáva činnosť na území obce alebo
c) poskytuje služby obyvateľom obce, a to len na podporu
- všeobecne prospešných služieb,
- všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov,
- na podporu podnikania a zamestnanosti.
Poskytnutie dotácie nesmie zvyšovať dlh Obce.
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

§3
Smerovanie dotácií
1.
2.

Dotácie sa prideľujú jednotlivým subjektom na základe nimi predloženej žiadosti podľa § 4
tohto VZN.
Dotácie sú nasmerované najmä do týchto oblastí:
- umelecké a kultúrno – spoločenské aktivity,
- mimoškolského vzdelávania
- rozvoj telovýchovy a športu,
- zdravotníctvo a sociálne služby,
- cirkev a charita,
- ochrana životného prostredia
§4
Žiadosť o poskytnutie

2.
3.

Žiadosti je možné predkladať do 31.10. bežného roka na obdobie nasledujúceho roka.
V mimoriadnych a opodstatnených prípadoch žiadateľ môže podať žiadosť aj v inom termíne.
Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá na predpísanom tlačive podľa Prílohy č. 1 tohto
VZN a musí obsahovať najmä:
a) údaje žiadateľa: meno a priezvisko, názov organizácie, adresa trvalého bydliska / sídlo
firmy, IČO, štatutárny zástupcu, kontakt, výpis z príslušného registra,
b) bankové spojenie a číslo účtu,
c) výšku požadovanej dotácie,
d) stručnú charakteristiku, v prípade podujatia: názov, miesto a termín konania,
e) prípadnú formu účasti Obce na konkrétnej úlohe a akcii (napr. spoluorganizátor, záštita,
čestný hosť a pod.),
f) odôvodnenie žiadosti,
g) prehlásenie o tom, že žiadateľ nemá voči Obci žiadne záväzky,
h ) meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby
§5
Prerokovanie a schvaľovanie

1.
2.
3.
4.

Žiadosti o poskytnutie dotácie prerokuje a schváli Obecné zastupiteľstvo v Brezovičke.
Pri posudzovaní žiadosti a navrhovaní výšky a účelu dotácie sa prihliada na hospodárnosť a
efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami.
Dotáciu je možné poskytnúť v jednom kalendárnom roku tej istej osobe iba raz.
Po schválení dotácie Obec uzatvorí s prijímateľom dotácie dohodu o poskytnutí dotácie,
podmienky jej čerpania a zúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov.
§6
Zúčtovanie

1.
2.

Prijímateľ dotácie je povinný použiť poskytnutú dotáciu iba v rámci rozpočtového obdobia,
vždy najneskôr do 31. 12. príslušného kalendárneho roka.
Prijímateľ dotácie, okrem fyzickej osoby nepodnikateľa, je povinný predložiť zúčtovanie
použitých finančných prostriedkov na predpísanom tlačive podľa Prílohy č. 2 tohto VZN.

3.

4.

5.

Zúčtovanie musí obsahovať fotokópie účtovných dokladov preukazujúcich použitie dotácie na
schválený účel (podujatie, akciu, úlohu) a výpisy z bankového účtu, resp. pokladničné
doklady.
Prijímateľ dotácie, ktorý nepredloží zúčtovanie dotácie v stanovenom termíne alebo použije
túto dotáciu na iný účel ako bol určený v dohode o poskytnutí dotácie, je povinný dotáciu
vrátiť na účet Obce najneskôr do 15 dní po termíne stanovenom v dohode na zúčtovanie.
Žiadosť takéhoto subjektu nebude v nasledujúcom roku prerokovaná.
Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie vráti subjekt do rozpočtu Obce
súčasne s vyúčtovaním dotácie.
Článok III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVANIA
§7

1.
2.

Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Brezovičke dňa 28.9.2018, uznesením
č. 130-17/2018.
Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom a účinnosť 15 – tým
dňom po vyvesení VZN na úradnej tabuli Obce.

Bc. Peter Tomčufčík
Starosta obce

PRÍLOHA č. 1

ŽIADOSŤ
o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Brezovička pre rok ........
A. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI
1. Úplný názov (meno) žiadateľa:
2. Sídlo (adresa), PSČ:
3. IČO žiadateľa:

DIČ:

4. Právna forma žiadateľa:
5. Štatutárny zástupca (meno a priezvisko):
6. Tel.:

e-mail:

7. Bankové spojenie:
8. Číslo účtu v tvare IBAN:
B. ÚDAJE O AKCII (PROJEKTE)
1. Názov akcie (projektu):
2. Predpokladaný termín uskutočnenia (realizácie):
3. Požadovaná výška dotácie v Eur:

podiel na celkovom rozpočte v %:

4. Celkový rozpočet akcie (projektu) v Eur:
5. Odôvodnenie žiadosti o dotáciu:

6. Spôsob účasti Obce Brezovička na akcii:
* spoluorganizátor
* záštita
* čestný hosť
* iné
7. Na aké účely bude dotácia použitá (uviesť výdavky rozpočtu projektu):

8. Dotácie pridelené žiadateľovi v minulých rokoch:
Rok

Celkový rozpočet akcie

Poskytnutá dotácia od obce

Podiel dotácie v %

Vyhlasujem, že nemám voči Obci Brezovička žiadne nevysporiadané záväzky.
Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé.
V zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním a
sprístupnením uvedených údajov po dobu nevyhnutnú na vybavenie žiadosti v súlade so
zákonom o registratúre.

V .................................................... dňa ..............................

Podpis štatutárneho zástupcu
oprávneného konať v zastúpení žiadateľa

Príloha č. 2

VYÚČTOVANIE POSKYTNUTEJ DOTÁCIE
Žiadateľ: .................................................................................................................................................
Názov akcie (projektu): .........................................................................................................................
Číslo zmluvy o poskytnutej dotácii: ......................................................................................................

Por.
číslo

Položka

Skutočné výdavky (v Eur)

Spolu náklady:
Výška poskytnutej dotácie z rozpočtu obce Brezovička:
Rozdiel (vrátiť na účet obce):

Vyhlasujem, že údaje uvedené vo vyúčtovaní sú pravdivé.

Vyúčtovanie predkladá (meno a priezvisko): ......................................................................................

Dátum:

Podpis štatutárneho zástupcu
oprávneného konať v zastúpení žiadateľa

Príloha č. 3

Zmluva č.: ............
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Brezovička
OBEC BREZOVIČKA
Brezovička 8, 082 74 Brezovica
Zastúpené starostom: ..................................................
IČO: 00326879
DIČ: 2020711396
Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko, a.s., pobočka Sabinov
IBAN: SK28 5600 0000 0034 5736 8001
ako poskytovateľ dotácie(ďalej iba „obec“)
a
Príjemca:
Názov:
...................................................
adresa sídla: ...................................................
zastúpená:
...................................................
IČO:
...................................................
DIČ:
...................................................
Bankové spojenie:.............................................
IBAN:
...................................................................................................................
ako príjemca dotácie(ďalej iba „príjemca“)
uzavreli v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v
nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN, ktorým sa
určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu obce túto zmluvu
Časť I.
PREDMET
1.
Obec Brezovička v zmysle uznesenia OZ č. ....................... zo dňa ............................
poskytuje finančnú dotáciu vo výške ........................... eur, slovom .......................................
..................................................................................................................................................
2.

Dotácia bude použitá na náklady spojené s realizáciou:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
3.

Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma.
Časť II.
ÚČEL A LEHOTA POUŽITIA DOTÁCIE

1.

Príjemca dotácie ju môže použiť na tento účel:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

2.

Príjemca dotácie ju môže použi ť v lehote do : .........................................................................
Časť III.
SPÔSOB PLATBY

1.

Dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce na účet príjemcu na základe
tejto zmluvy jednorazovo alebo (v splátkach na základe príkazu starostu obce).
Časť IV.
INÉ DOHODNUTÉ PODMIENKY

1.

Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu iba na účel uvedený v tejto zmluve.

2.

Príjemca sa zaväzuje, že na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácii aktivít
súvisiacich s realizáciou projektu, akcie / podujatia, na ktorý bola dotácia poskytnutá, uvedie,
že projekt bol realizovaný s finančným príspevkom Obce Brezovička.

3.

Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov.

4.

Príjemca je povinný bezodkladne predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej dotácie
najneskôr však do 15.12. v kalendárnom roku, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá.

5.

Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie dotácie alebo ju použije na iný účel, ako je v tejto zmluve
stanovené, je povinný dotáciu vrátiť na účet obce najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho
roku, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá.
Časť V.
ZÁVERE ČNÉ USTANOVENIA

1.

Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať podľa
platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.

2.

Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú svojím
podpisom.

3.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúci
deň po zverejnení na webovom sídle obce Brezovička.

4.

Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá strana obdrží 1 rovnopis.

V Brezovičke dňa ...................

V Brezovičke dňa ...................

.............................................................

..........................................................

Za Obec Brezovička

Zverejnená: ............................

Za príjemcu

