Všeobecne záväzné nariadenie obce Priechod
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
č. 11/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Priechod podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods.
1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa ustanovenia § 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
v záujme utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce,
chrániť životné prostredie, ako aj utvárať podmienky na zabezpečovanie zdravotnej
starostlivosti, vzdelávania, kultúry, osvetovej činnosti, záujmovej umeleckej činnosti, telesnej
kultúry a športu, sa uznieslo na tomto:
všeobecne záväznom nariadení
Článok 1
Predmet nariadenia
1) Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je úprava a spôsob
poskytovania dotácií z rozpočtu obce Priechod (ďalej len „obec“), okruh oblastí, ktorých
sa poskytovanie dotácií týka a podmienky, za akých môžu byť dotácie poskytované.
2) Dotáciou sa rozumie nenávratný finančný zdroj od obce poskytnutý oprávnenému
žiadateľovi, ktorý je bližšie špecifikovaný v Článku 2 bod 1 tohto VZN.
Článok 2
Poskytovanie dotácií
1) Z rozpočtu obce môže obec poskytovať dotácie žiadateľom, a to:
a) právnickej osobe, ktorej zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo
verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce;
b) fyzickej osobe – podnikateľovi a právnickej osobe neuvedenej v písm. a), ktoré majú
sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na
území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce, za podmienok ustanovených
týmto všeobecne záväzným nariadením obce a len na podporu všeobecne
prospešných služieb (§ 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách
poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov), všeobecne
prospešných alebo verejnoprospešných účelov (napr. § 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z.
z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov) a na
podporu podnikania a zamestnanosti;

c)

inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec
alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie
alebo inej podobnej udalosti na území obce.

2) Ak obec spolupracuje na základe zmluvy o zriadení združenia obcí (§ 20 a 20a zákona č.
369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov) alebo zakladá právnickú osobu podľa
osobitného predpisu (Obchodného zákonníka) alebo nadobúda majetkové účasti na
podnikaní právnickej osoby založenej podľa osobitného predpisu (Obchodného
zákonníka) môže použiť rozpočtové prostriedky na úhradu členského príspevku, na
založenie právnickej osoby podľa osobitného predpisu (Obchodného zákonníka) alebo na
nadobudnutie majetkových účastí na podnikaní takej právnickej osoby.
3) Právnickej osobe, ktorej zakladateľom je obec (ods. 1 písm. a) tohto článku) a právnickej
osobe podľa ods. 1 písm. b) možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce len vtedy, ak táto
právnická osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie
alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.
4) Fyzickej osobe – podnikateľovi a právnickej osobe neuvedenej v ods. 1 písm. a) (ods. 1
písm. b) tohto článku) možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce len:
a) na podporu všeobecne prospešných služieb, ktorými sú najmä:
• poskytovanie zdravotnej starostlivosti;
• poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť;
• tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt;
• ochrana ľudských práv a základných slobôd;
• vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry;
• výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby;
• tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva;
• služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti;
• zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.
b) na podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, ktorými sú
najmä:
• rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt;
• realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov;
• ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt;
• ochrana zdravia;
• ochrana práv detí a mládeže;
• rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy;
• plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu
osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri
postihnutí živelnou pohromou;
c) na podporu podnikania a zamestnanosti.
Článok 3
Podmienky poskytovania dotácií
1) Dotáciu v zmysle tohto VZN možno poskytnúť žiadateľovi na základe jeho písomnej
žiadosti, z ktorej obsahu alebo z jej príloh musí byť preukázateľné, že žiadateľ o dotáciu
spĺňa podmienky na poskytnutie dotácie ustanovené právnymi predpismi a týmto VZN.

2) Žiadosť žiadateľa musí byť podaná do podateľne obecného úradu najneskôr do 30.
novembra príslušného kalendárneho roka; v mimoriadnych a opodstatnených prípadoch
môže žiadateľ podať žiadosť aj v inom termíne.
3) Žiadateľovi možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce len jedenkrát za kalendárny rok.
4) Dotácia z rozpočtu obce je len doplnkovým zdrojom a nie je možné z nej vykrývať celú
činnosť žiadateľa.
5) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
6) Dotáciu možno poskytnúť len žiadateľovi:
a) ktorý má ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie vysporiadané záväzky voči
obci (žiadateľ preukazuje splnenie tejto podmienky čestným vyhlásením, že má
vysporiadané záväzky voči obci);
b) voči ktorému nie je vedený výkon rozhodnutia (žiadateľ preukazuje splnenie tejto
podmienky čestným vyhlásením, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia);
c) právnickej osobe, ktorej zakladateľom je obec a právnickej osobe podľa ods. 1 písm.
b) tohto nariadenia, ktorým nebol právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie
alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov
Európskej únie (žiadateľ preukazuje splnenie tejto podmienky výpisom z registra
trestov nie starším ako tri mesiace);
7) V rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok sa prostriedky podľa odseku 1) rozpočtujú
na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov. Podliehajú ročnému
zúčtovaniu s rozpočtom obce a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh obce. Na
porušenie finančnej disciplíny vrátane sankcií sa vzťahujú ustanovenia osobitného
predpisu (§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
8) Príjemca dotácie je povinný vyčerpať poskytnutú dotáciu najneskôr do 31.decembra
príslušného kalendárneho roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá. V odôvodnených
prípadoch môže príjemca dotácie požiadať obec o zmenu účelu použitia finančných
prostriedkov (dotácie).
9) Ak príjemca dotácie nebude realizovať predmet zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu
obce, je povinný bez zbytočného odkladu informovať o tejto skutočnosti obec. Dotáciu je
príjemca dotácie povinný bezodkladne poukázať na účet obce, z ktorého mu bola dotácia
poskytnutá a o vrátení dotácie zaslať obci avízo.
10) Nevyčerpanú časť dotácie je príjemca dotácie povinný poukázať späť na účet obce, z
ktorého mu bola dotácia poskytnutá, a to najneskôr spolu s vyúčtovaním alebo do 31.
decembra príslušného kalendárneho roka a o vrátení nevyčerpanej časti dotácie zaslať
obci avízo.
11) Príjemca dotácie je povinný vykonať vyúčtovanie poskytnutej dotácie a v lehote do 30 dní
po vyčerpaní dotácie, najneskôr však do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka
predložiť do podateľne obecného úradu písomnú správu o použití dotácie;
v odôvodnených prípadoch môže príjemca dotácie požiadať obec o predĺženie termínu
vyúčtovanie poskytnutej dotácie. Spolu s vyúčtovaním je príjemca dotácie povinný
predložiť obci tieto doklady:
a) kópiu bankového výpisu príjemcu dotácie, ktorá dokumentuje príjem a použitie
poskytnutej dotácie;
b) kópiu faktúry, ktorá musí obsahovať:
• číslo faktúry,
• názov dodávateľa, IČO, DIČ,

• názov príjemcu, IČO, DIČ,
• deň vystavenia faktúry,
• deň splatnosti faktúry,
• formu úhrady faktúry,
• označenie dodávky, jej množstvo, celková cena dodávky,
• pečiatku a podpis,
c) kópiu výdavkového pokladničného dokladu, ktorá musí obsahovať:
• číslo dokladu,
• názov platiteľa, IČO, DIČ,
• názov príjemcu, IČO, DIČ,
• dátum vystavenia dokladu,
• vyplatenú sumu slovom aj číslom, účel vyplatenia,
• podpis príjemcu, podpis vystavovateľa,
• podpis schvaľovateľa dokladu,
d) kópiu príjmového pokladničného dokladu, ktorá musí obsahovať:
• číslo dokladu,
• názov príjemcu, IČO, DIČ,
• názov vystavovateľa dokladu, IČO, DIČ,
• dátum vystavenia dokladu,
• prijatú sumu slovom aj číslom, účel vyplatenia,
• podpis vystavovateľa dokladu,
• podpis schvaľovateľa dokladu,
• podpis príjemcu,
• poradové číslo, pod ktorým je príjem zaúčtovaný v peňažnom denníku alebo v
pokladničnej knihe,
e) doklady z registračnej pokladnice v prípade platby, resp. nákupu v hotovosti.
12) Ak príjemca dotácie poruší zmluvné podmienky o poskytnutí dotácie, ďalšiu dotáciu môže
obec tomuto príjemcovi dotácie poskytnúť najskôr po uplynutí 5 rokov po skončení
kalendárneho roka, v ktorom bola dotácia takémuto príjemcovi poskytnutá.

1)
2)
3)
4)

Článok 4
Schvaľovanie dotácií
Poskytnutie dotácie schvaľuje obecné zastupiteľstvo obce.
O zmene predĺženia termínu vyúčtovania poskytnutej dotácie rozhoduje starosta obce.
O zmene účelu použitia poskytnutej dotácie rozhoduje orgán obce, ktorý rozhodol
o poskytnutí dotácie.
Starosta obce uzatvorí so žiadateľom o dotáciu zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu
obce do 30 dní odo dňa schválenia dotácie. Zmluva musí mať písomnú formu a musí
obsahovať hlavne:
a) účel a podmienky použitia dotácie,
b) výšku dotácie,
c) termín a spôsob vyúčtovania dotácie,
d) spôsob poskytnutia finančných prostriedkov (dotácie) - bezhotovostnou formou na
účet prijímateľa dotácie,
e) zodpovednosť prijímateľa dotácie za porušenie finančnej disciplíny a pod.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
1) Týmto VZN sa ruší VZN č. 2/2018 obce Priechod o podmienkach poskytovanie dotácie
z rozpočtu obce.
2) Na tomto VZN č. 11/2020 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Priechod na svojom
zasadnutí dňa 14.12.2020 uznesením č. 63/2020.
3) Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce.

14.12.2020
V Priechode, dňa ....................

15.12.2020
Vyvesené na úradnej tabuli dňa ....................
Zvesené z úradnej tabule dňa ....................

Mgr. Stanislav Chaban
starosta obce

