VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE JABLONOVÉ
č. 2/2012
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Jablonové
Obec Jablonové podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) a h) a ustanovenia §6 ods. 1 zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 7
ods. 2, 4 a 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov, v záujme utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života
a práce obyvateľov obce, chrániť prostredie, ako aj utvárať podmienky na zabezpečovanie
zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, kultúry, osvetovej činnosti, záujmovej umeleckej
činnosti, telesnej kultúry a športu, vydáva všeobecne záväzné nariadenie: Obec Jablonové
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
Čl. I.
Úvodné ustanovenie
1/ Týmto nariadením sa ustanovujú podmienky, vymedzuje okruh subjektov a upravuje
postup poskytovania a vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých formou dotácií z
rozpočtu obce Jablonové.
2/ Dotáciou pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie nenávratný účelový
finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu obce Jablonové.
Čl. II.
Pôsobnosť a vymedzenie subjektov
1/ Podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia ( VZN) môže poskytnúť obec dotácie:
a) právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec a to na konkrétne úlohy a akcie vo
verejnom záujme alebo v prospech rozvoja obce,
b) právnickým osobám neuvedenej v písm. a) a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú
sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, alebo pôsobia a vykonávajú činnosť na území obce,
alebo poskytujú služby obyvateľom obce,
c) inej obci a VÚC, ak zabezpečujú niektoré úlohy pre obec alebo ak ide o poskytovanie
pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie, alebo inej podobnej udalosti na jej
území,
d) dotácie sú účelovo určené a poskytujú sa iba subjektom, ktorí svoje aktivity v obci
významne rozvíjajú a to na podporu rozvoja všeobecne prospešných služieb,
verejnoprospešných účelov a na podporu rozvoja podnikania a zamestnanosti podľa
podmienok ustanovených týmto VZN / žiadatelia/.
2/ Všeobecne prospešnými službami / zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách
v znení neskorších predpisov / pre účely tohto VZN sú najmä:
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
d) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
f) výskum, vývoj, vedeckotechnické a informačné služby,
g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
h) služby na podporu rozvoja obce a zamestnanosti,

3/ Verejnoprospešné účely /zákon č. 34/2002 Z.z. o nadáciách/ sú najmä:
a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
c) ochrana a tvorba životného prostredia,
d) zachovanie prírodných hodnôt,
e) ochrana zdravia,
f) ochrana práv detí a mládeže,
g) rozvoj vedy, vzdelávania, telovýchovy,
h) humanitná pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.,
Čl. III.
Tvorba finančných prostriedkov určených na dotácie
1/ Zdrojom finančných prostriedkov na poskytovanie dotácií sú vlastné príjmy rozpočtu obce
tvoriace sa v procese hospodárenia obce.
2/ Dotácie môžu byť poskytnuté len v prípade dostatku zdrojov v rozpočte a jej poskytnutie
nemôže zvýšiť celkový dlh obce.
3/ Finančné prostriedky na dotácie sa poskytujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel ich
použitia.
Čl. IV.
Podmienky poskytnutia dotácií
1/ Dotácie sa poskytujú žiadateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo
pôsobia či vykonávajú činnosť na území obce, prípadne poskytujú služby obyvateľom obce,
len za základe písomnej žiadosti spĺňajúcej náležitosti podľa tohto VZN.
2/ Dotáciu nie je možné poskytnúť:
a)úhradu miezd , platov a odmien
b)nákup alkoholických a tabakových výrobkov,
c) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,
d) splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
e) honoráre pre organizátorov akcií, projektov a podujatí,
f)odmenu pre žiadateľa dotácie alebo inej osoby so spoluúčasťou žiadateľa,
g) na činnosť politických strán alebo politických hnutí.
3/Dotácie sa môžu poskytnúť iba na:
a) konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme
b) poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej
udalosti na území obce,
c) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
d) zabezpečenie správy, údržby a obnovy budov a priestorov v ktorých organizácia sídli,
e) tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu hodnôt (kultúra),
f) ochranu ľudských práv a základných slobôd, ochranu práv detí a mládeže,
g)vzdelávanie, výchovu, rozvoj a reprezentáciu telesnej kultúry ä šport, reprezentácia
športovca..)
h)rozvoj vedy a podpora vzdelávania, výskumu, vývoja, vedecko-technické služby
a informačné služby,

i)tvorbu a ochranu životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt a ochranu zdravia
obyvateľstva,
j)organizovanie príležitostných akcií organizáciami v obci, spoločenské účely.
4/Dotácia tvorí doplnkový zdroj financovania činnosti a nepokrýva celú činnosť žiadateľa.
5/Žiadateľ je povinný finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie podľa tohto VZN
čerpať a vyúčtovať v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z a zákonom č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
zákona č. 283/2002 Z.z. o cestných náhradách v znení neskorších predpisov a v zmysle
legislatívy, ktorou sa riadi poskytovateľ dotácie, čiže obec.
5/Žiadateľ je povinný vytvoriť podmienky na kontrolu čerpania dotácie poskytnutej
z rozpočtu obce.
4/Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
Čl. V.
Žiadosť o poskytnutie dotácie
1/Finančné prostriedky môžu byť poskytnuté po schválení OZ na základe predchádzajúcej
písomnej žiadosti a následnom uzatvorení písomnej zmluvy medzi obcou a žiadateľom
(PO,FO). Podpisuje ju starosta
2/ Žiadosť o poskytnutie dotácie musí obsahovať: (viď. príloha VZN – tlačivo )
a) presné označenie žiadateľa ktorý o dotáciu žiada s uvedením všetkých identifikačných
údajov / adresa sídla, IČO, bankové spojenie/,u fyzickej osoby podnikateľa, meno, priezvisko,
adresu trvalého bydliska, živnostenský list,
b) uvedenie osôb oprávnených konať v mene žiadateľa a oprávnených na uzavretie dohody,
c) výšku požadovanej dotácie,
d) odôvodnenie žiadosti, účelové vymedzenie požadovanej dotácie, rozsah požadovanej
dotácie, finančné vyčíslenie nákladov, prípadne výšku spolufinancovania akcie.
3/ Obec je oprávnená preverovať skutočnosti uvedené v žiadosti ako aj ostatné skutočnosti
potrebné pri rozhodovaní o pridelení dotácie.
Čl. VI.
Zmluva a spôsob poskytnutia dotácií
1/ Medzi obcou ako poskytovateľom a žiadateľom ako príjemcom dotácie sa vždy uzatvára
písomná zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Jablonové. Za vypracovanie zmluvy je
zodpovedný starosta obce. Touto úlohou môže poveriť aj inú zodpovednú osobu. Zmluvu
podpisuje starosta.
2/ Zmluva obsahuje:
a/ označenie zmluvných strán, presnú identifikáciu poskytovateľa a príjemcu dotácie,
b) účel použitia dotácie (akcia, príležitosť, projekt,...),
c) výšku dotácie a určenie termínu, do ktorého ju obec poukáže na účet žiadateľa,
d) určenie termínu, do ktorého je nutné dotáciu vyčerpať ,

e) povinnosť prijímateľa dotácie, že bude dotáciu čerpať a vyúčtuje ju v súlade so zákonmi
a VZN,
f) povinnosť prijímateľa dotácie vrátiť obci dotáciu použitú v rozpore s účelom, na ktorý bola
poskytnutá,
g) povinnosť žiadateľa vrátiť obci zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov do konca
rozpočtového roku,
h) povinnosť vykonať a doručiť v stanovenom termíne kompletné ročné zúčtovanie dotácie,
i) sankcie vyplývajúce z neplnenia podmienok,
j) iné dohodnuté podmienky.
Čl. VII.
Použitie dotácie
1/ Prijímateľ dotácie je povinný použiť dotáciu len na účel, na ktorý mu bola poskytnutá.
2/Prijímateľ dotácie je povinný nakladať s dotáciou hospodárne a účelne.
3/ Prijímateľ dotácie je povinný vrátiť dotáciu bezodkladne, ak
a) zistí, že porušuje podmienky poskytnutia dotácie podľa tohto VZN
b) použije dotáciu na iný účel, ako bolo dohodnuté v zmluve,
c) nepredloží zúčtovanie dotácie v stanovenom termíne.
Čl. VIII.
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie
1/ Poskytnutie dotácie podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce.
2/ Žiadateľ, ktorému bola dotácia poskytnutá, je povinný vykonať vyúčtovanie do 15.
decembra príslušného rozpočtového roka.
3/ O vyúčtovaní poskytnutej dotácie sa vyhotovuje písomná správa. Prílohou správy sú
účtovné doklady, ktoré dokumentujú príjem a použitie dotácie. Takýmito dokladmi pre
potreby tohto VZN sú najmä kópia bankového výpisu príjemcu dotácie, ktorá dokumentuje
príjem a použitie dotácie a kópie účtovných dokladov , ktoré musia mať predpísané
náležitosti požadované zákonom o účtovníctve ( faktúry, výdavkové pokladničné doklady
,príjmové pokladničné doklady, doklady z registračnej pokladnice v prípade nákupu v
hotovosti).
4/ Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie musia byť vrátené na účet obce
Jablonové v lehote 5 dní odo dňa predloženia správy o vyúčtovaní, najneskôr do 15.12.
príslušného rozpočtového roka.
5/Onmeskorené zúčtovanie dotácie je dôvodom na sankčné postihy.
6/Ak prijímateľ dotácie nepredloží zúčtovanie, obec ho okamžite vyzve k vráteniu dotácie
v plnej výške.
7/ Pri použití poskytnutej dotácie v rozpore s podmienkami ustanovenými týmto VZN je
žiadateľ povinný vrátiť neoprávnene použitú dotáciu alebo jej časť v lehote 30 dní odo dňa

ako bol na túto skutočnosť obecným úradom vyzvaný a zaplatiť sankciu vo výške 0,1% z
neoprávnene použitej sumy za každý aj začatý deň neoprávneného použitia.
8/ Plnenie podmienok Zmluvy poskytnutej dotácie kontroluje hlavný kontrolór obce a
ekonómka obecného úradu , ktorej táto povinnosť vyplýva z jej pracovnej náplne.
Čl. IX.
Sankcie
Sankcie za nedodržanie povinnosti stanovených v tomto VZN upravuje zákon č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Čl. X.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1/Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Jablonové sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Jablonovom dňa 12.11.2012 uznesením OZ č. 249/11/12.
2/Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje všeobecné záväzné
nariadenie obce Jablonové č.2/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Jablonové.
3/Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa jeho prijatia Obecným
zastupiteľstvom .

Ing. Ondrej Uhliarik
starosta obce

Žiadosť
o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Jablonové v roku ......
1. Žiadateľ:
a) Názov organizácie, resp. inej právnickej osoby:
____________________________________________________________________
b) Sídlo a presná adresa žiadateľa, IČO , tel. č.:
_____________________________________________________________________
c) Bankové spojenie, číslo účtu:
_____________________________________________________________________
2. Názov podujatia:
________________________________________________________________________
3. Miesto a čas konania:
________________________________________________________________________
4. Usporiadateľ a spoluorganizátori podujatia:
________________________________________________________________________
5. Zodpovedná osoba usporiadateľa tel č. (meno a priezvisko)
________________________________________________________________________
6. Požadovaná čiastka ako dotácia

7. Význam podujatia pre Obec Jablonové

Dátum .............
___________________________
podpis a pečiatka žiadateľa

