Všeobecne záväzné nariadenie
Obce DAVIDOV č. 27/2017
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Obec Davidov (ďalej len „Obec“) podľa ust. § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 7 ods. 2 a 4 zák. 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 toto

Všeobecne záväzné nariadenie
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Davidov
(ďalej len „VZN“):
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Účel VZN
Účelom tohto VZN je stanovenie podmienok pre poskytovanie dotácií z rozpočtu Obce Davidov v
súlade s ust. § 7 ods. 2 a 4 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§2
Predmet a účel dotácií
1/ Z rozpočtu Obce sa môžu poskytovať dotácie týmto subjektom :
a/ právnickej osobe, ktorej zakladateľom je Obec a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo
v prospech rozvoja územia obce;
b/ inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec alebo ak ide
o poskytovanie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie, alebo inej podobnej udalosti na ich
území;
c/ ostatným právnickým osobám neuvedeným pod písm. a) a b) alebo fyzickým osobám - podnikateľom,
ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce,
alebo poskytujú služby obyvateľom obce.
2/ Dotácie z rozpočtu Obce budú subjektom uvedeným v odseku 1 písm. c) poskytnuté len na podporu:
- poskytovania zdravotnej starostlivosti,
- poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
- tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt,
- ochrany ľudských práv a základných slobôd,
- vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry,
- výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb,
- tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva,
- služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
- zabezpečenia bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu,
- ochrany práv detí a mládeže,
- zachovania prírodných hodnôt,

- plnenia individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v
ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
3/ Poskytnutie dotácie nesmie zvyšovať dlh Obce.
4/ Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
5/ Celkovú výšku finančných prostriedkov určených na poskytnutie dotácií schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo Obce v rámci rozpočtu Obce na príslušný rozpočtový rok.

DRUHÁ ČASŤ
DOTÁCIE
§3
Žiadosť o poskytnutie dotácie
1/ Dotácie sa prideľujú subjektom uvedeným v § 2 ods. 1 tohoto VZN na základe nimi predloženej
úplnej písomnej žiadosti, ktorá obsahuje náležitosti uvedené v § 3 ods. 2 tohoto VZN.
2/ Žiadosť o poskytnutie dotácie musí obsahovať:
- identifikáciu žiadateľa o dotáciu označením jeho obchodného mena, sídla a identifikačného čísla, pokiaľ mu
bolo pridelené, v súlade s označením v príslušnom registri (napr. obchodný register, živnostenský register
a pod.),
- bankové spojenie a číslo účtu,
- výšku požadovanej dotácie,
- predpokladané náklady na usporiadanie aktivity, termín a miesto jej konania,
- stručnú charakteristiku konkrétnej úlohy, podujatia alebo akcie s podrobnou kvantifikáciou nákladov
a využitím finančných prostriedkov,
- prípadnú formu účasti Obce na konkrétnej úlohe a akcii (napr. spoluorganizátor, záštita, čestný hosť
a pod.),
- odôvodnenie žiadosti,
- prehlásenie o tom, že žiadateľ nemá voči Obci žiadne záväzky,
- čestné prehlásenie o tom, že žiadateľ nie je v konkurznom alebo reštrukturalizačnom konaní,
- meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby a uvedenie dátumu žiadosti.
3/ Žiadosti pre nasledujúci rozpočtový rok je možné predkladať do 30 októbra bežného roka.
§4
Prerokovanie žiadostí a schvaľovanie dotácií
1/ Žiadosti o poskytnutie dotácie prerokuje a schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce.
2/ Pri posudzovaní žiadosti a navrhovaní výšky a účelu dotácie sa prihliada na hospodárnosť
a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami.
3/ Dotáciu je možné poskytnúť v jednom kalendárnom roku tej istej právnickej osobe alebo fyzickej
osobe – podnikateľovi iba raz.
4/ Po schválení dotácie Obec uzatvorí do 30 dní so schváleným žiadateľom o dotáciu Zmluvu
o poskytnutí dotácie, v ktorej musí byť uvedená výška dotácie, účel a podmienky použitia dotácie, spôsob a
termín vyúčtovania a záväzok prijímateľa dotácie vrátiť dotáciu v prípade porušenia podmienok poskytnutia
dotácie zo strany prijímateľa dotácie. Zmluva o poskytnutí dotácie musí mať písomnú formu.
§5
Použitie a zúčtovanie dotácií
1/ Prijímateľ dotácie je povinný použiť dotáciu hospodárne a efektívne, na schválený účel a v rámci

rozpočtového obdobia, najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.
2/ Prijímateľ dotácie je povinný dotáciu zúčtovať do 30 dní po jej vyčerpaní, najneskôr však do 31
decembra príslušného rozpočtového roka.
3/ Prijímateľ dotácie je povinný predložiť Obci zúčtovanie použitých finančných prostriedkov
najneskôr do 31 decembra bežného roka.
4/ Zúčtovanie musí obsahovať fotokópie účtovných dokladov preukazujúcich použitie dotácie na
schválený účel (podujatie, akciu, úlohu) a výpisy z bankového účtu, resp. pokladničné doklady.
5/ Prijímateľ dotácie, ktorý nepredloží zúčtovanie dotácie v stanovenom termíne alebo použije túto
dotáciu na iný účel ako bol určený v zmluve o poskytnutí dotácie, je povinný dotáciu vrátiť na účet Obce
najneskôr do 15 dní po termíne stanovenom v zmluve na zúčtovanie. Prípadná ďalšia žiadosť takéhoto
subjektu nebude v nasledujúcom kalendárnom roku Obcou schválená.
6/ Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie je prijímateľ dotácie povinný vrátiť do
rozpočtu Obce súčasne s vyúčtovaním dotácie.

TRETIA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§6
1/ Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Davidov dňa 07.04.2017 uznesením č.
.......................
2/ Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom.
3/ VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyveseniana úradnej tabuli Obce.

Vyvesené na úradnej tabuli
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
Pripomienky zaslať: - písomne
elektronicky

15.3.2017
15.3.2017
26.3.2017
27.3.2017
Davidov 182, 093 03,
Vranov n/T
jozef.valko4@gmail.com

Schválené Všeobecné záväzné nariadenie.:
7.4.2017

Na rokovaní Obecného zastupiteľstva dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

7.4.2017
18.4.2017

V Davidove dňa 7.4.2017
....................................................
Ing. Jozef Vaľko
starosta obce

