VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
OBCE STARÉ č. 4/2017
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
____________________________________________________________________________________
§ 1 - Účel VZN
1. Obec Staré pri výkone samosprávy utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob
života
obyvateľov obce, chráni životné prostredie ako aj utvára podmienky pre
zabezpečenie vzdelávania, kultúry, osvetovej činnosti, záujmovo-umeleckej, telesnej kultúry
a športu.
2. Účelom tohto VZN je stanoviť podmienky pre poskytovanie dotácie:
a) právnickým a 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, na podporu všeobecne prospešných služieb alebo
verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.
b) právnickým osobám , ktorých zakladateľom je obec a to na konkrétne úlohy a akcie
vo verejnom záujme, alebo v prospech rozvoja územia obce.
§2 - Základné pojmy
1. Pod pojmom „dotácia“ sa rozumie nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu
obce.
2. Pod pojmom „všeobecne prospešné služby“ sa na účely tohto nariadenia rozumie
poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj , ochrana
a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, vzdelávanie, rozvoj telesnej kultúry a športu.
3. Pod pojmom „verejnoprospešné účely“ sa na účely tohto nariadenia rozumie rozvoj
a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, rozvoj vzdelávania, telovýchovy, plnenie
humanitnej pomoci v súvislosti s ohrozením života ľudí, alebo pri postihnutí živelnou
pohromou.
§3 - Zdroje dotácií
1. Finančné zdroje na poskytovanie dotácií sú každoročne vyčlenené v rozpočte obce
príslušného roku.
2. Finančné prostriedky určené ako dotácia podliehajú zúčtovaniu s rozpočtom obce a ich
poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh obce.
§4 - Smerovanie dotácií
1. V rozpočte Obce Staré na príslušný rok za dodržiavanie podmienky podľa odst.2 §3 tohto
VZN môžu byť:
a) dotácie vyčlenené priamo a finančne vyjadrené pre konkrétnu právnickú alebo fyzickú osobu
– podnikateľa, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, alebo ktoré pôsobia,
vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom v oblasti podpory
a rozvoja vzdelávania, telesnej kultúry a mládežníckeho športu.
b) dotácie vyčlenené priamo a finančne vyjadrené pre právnické osoby, ktorých zakladateľom
je obec a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme, alebo v prospech rozvoja
územia obce.
2. Dotácie podľa odseku 1 písm. c) § 4 tohto VZN sú nasmerované predovšetkým do týchto
oblasti:
a) telovýchova a šport
b) záujmová činnosť – umelecká, kultúrna, výstavníctvo a iné
c) rozvoj školstva a vzdelávania
d) zdravotníctvo a sociálna oblasť
e) cirkev a charita
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§5 - Kompetencie pre schvaľovanie dotácií
1. Globálny objem finančných prostriedkov určených v príslušnom kalendárnom roku na
poskytovanie dotácií schvaľuje obecné zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu obce.
2. Dotáciu pre jednotlivé subjekty na základe žiadosti a výšku dotácie schvaľuje obecné
zastupiteľstvo.
§ 6 – Dotácie
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce:
1. Termín na predkladanie žiadosti
je stanovený najneskôr do 30. 11. príslušného
kalendárneho roka.
2. Žiadosť musí byť v stanovenej lehote doručená na adresu Obec Staré, Obecný úrad Staré
208, 072 23 Staré a musí obsahovať oblasť podľa odseku 2 § 4 tohto VZN, do ktorej je
žiadosť o dotáciu nasmerovaná a:
a) identifikácia žiadateľa:
- fyzická osoba: meno, priezvisko, kontaktná adresa,
- právnická osoba: názov organizácie a sídlo organizácie, IČO, DIČ,
- bankové spojenie, číslo účtu žiadateľa
- charakter subjektu (nezisková organizácia, nadácia, občianske združenie,
podnikateľský subjekt a pod.)
b) účel dotácie
- charakteristika použitia dotácie,
- požadovaná výška dotácie od obce
c) žiadosť musí byť overená pečiatkou organizácie a podpisom oprávnenej osoby konať
v mene žiadateľa,
d) prílohy k žiadosti:
- platný doklad o oprávnení podnikať, resp. platný výpis z obchodného registra,
registra občianskych združení, alebo živnostenského registra, alebo doklad
o pridelení IČO,
- doklad o zriadení účtu, na ktorý má byť dotácia poukázaná, potvrdením
o zriadení účtu, alebo kópiou výpisu, kde je viditeľný majiteľ bežného účtu,
- čestné prehlásenie alebo výpis z registra trestov právnických osôb, že táto
právnická osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie
alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú
z fondov Európskej únie (§7, ods.7 zák.583/2004)
- mimo projektu, ak je žiadosť predkladaná do 31.10. príslušného kalendárneho
roka s možnosťou získania dotácie v nasledujúcom kalendárnom roku.
§ 7 - Kritériá pre posudzovanie žiadosti o poskytnutie dotácie
1. Žiadosť musí obsahovať požadované náležitosti a prílohy podľa § 6 VZN. V prípade podania
nekompletnej žiadosti obecný úrad vyzve subjekt na jej doplnenie. Lehota na doplnenie je 5
pracovných dní od obdržania výzvy na doplnenie žiadosti.
2. V prípade, že oslovený subjekt nápravu (doplnenie) neuskutoční v stanovenej lehote podľa
ods. 1 § 7 tohto VZN žiadosť nebude akceptovaná a nebude zaradená na ďalšie
posudzovanie.
3. Do procesu posudzovania budú zaradené projekty, resp. žiadosti tých žiadateľov, ktorí:
a) ktorí si v predchádzajúcom období splnili svoje záväzky voči obci Staré
b) ktorí predložili doklad o zúčtovaní dotácie, ak im bola v predchádzajúcom období
poskytnutá. Za predchádzajúce obdobie sa považuje predchádzajúci kalendárny rok
pred podaním žiadosti
4. Špecifické kritéria pre jednotlivé oblasti podpory:
a) telovýchova a šport
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členská a osobitne mládežnícka základňa klubu, resp. združenia,
súťaž, v ktorej je klubom, združením obec reprezentovaná a to:
 výkonnostná úroveň súťaže,
 možnosti súťaži v športovom odvetví,
 popularita športového odvetvia,
 prínos pre reprezentáciu obce,
 medzinárodná reprezentácia obce.
- ekonomická náročnosť odvetvia súťaže.
záujmovo-umelecká činnosť a kultúrne aktivity
- členská a mládežnícka základňa,
- podiel na propagácií obci, osobitne v zahraničí,
- história a tradícia skupiny a záujmovo-umeleckého telesa,
- možnosti využitia pre rozvoj kultúry a kultúrnych aktivít v obci.
rozvoj školstva a vzdelávania
- spoločenský význam a postavenie inštitúcie v obci,
- prínos a význam výchovného a vzdelávacieho zámeru
projektu pre
obyvateľov obce,
- záber projektu, intenzita, frekvencia a rozsah aktivity, veľkosť cieľovej
skupiny,
- zameranie výchovných a vzdelávacích aktivít, zohľadnenie tradície, histórie,
ďalšieho rozvoja a iných významných potrieb obce.
zdravotníctvo a sociálna oblasť
- podpora aktivít zdravotne postihnutých občanov,
- podpora vytvárania podmienok pre rozvoj kultúrnych a telovýchovnošportových aktivít zdravotne postihnutých,
- prínos pre osvetovú, prieskumnú a vzdelávaciu činnosť.
cirkev a charita
- podpora aktivít orientovaných na humanitárnu a charitatívnu činnosť pre
obyvateľov obce,
- humanitárne a charitatívne aktivity pre deti nezamestnaných, pre deti
v detských domovoch,
- podpora vytvárania podmienok pre rozvoj aktivít, kultúrnych, telovýchovnošportových a turistických aktivít, deti bez rodín a zo sociálne odkázaných
rodín,
- podpora záujmovo-umeleckej činnosti a aktivít cirkvi na území obce.
-

b)

c)

d)

e)

§ 8 - Prerokovanie žiadosti, spracovanie návrhov
a uzavretie zmluvy o poskytnutí dotácie
1. Žiadosti o poskytnutie dotácie prerokuje OZ.
2. Pri prerokovaní žiadosti OZ:
a) prejednáva a hodnotí, či žiadateľ o poskytnutie dotácie spĺňa požadované kritéria
uvedené v § 7 tohto VZN,
b) zohľadňujú výšku spolufinancovania z vlastných, resp. iných zdrojov okrem
požadovanej výšky dotácie od obce,
c) zohľadňujú prínos vynaložených prostriedkov pre rozvoj života v obci,
d) v prípade ak jeden žiadateľ podal viac žiadostí, OZ vyberie maximálne jednu žiadosť,
na základe ktorej odporúča poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce.
3. Po prerokovaní a vyhodnotení žiadosti obecné zastupiteľstvo schváli dotáciu uznesením.
4. Na základe uznesenia OZ o poskytnutí dotácie jednotlivým žiadateľom spracuje OcÚ zmluvy
o poskytnutí dotácie a predloží ich na podpis starostovi obce a žiadateľovi.
5. Zmluva musí obsahovať:
a) identifikáciu žiadateľa o dotáciu (názov, sídlo – adresu, IČO, štatutárny orgán, číslo
bankového účtu),
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b) výška dotácie a účel použitia dotácie,
c) výhradu obce na právo kontroly hospodárneho, efektívneho a účinného spôsobu
využitia ním poskytnutých finančných prostriedkov,
d) zákaz použitia poskytnutých finančných prostriedkov na alkohol a tabakové výrobky,
honoráre a odmeny, úhradu nájomného, médií, nákup občerstvenia a pohonných
hmôt (ak to nie je priamo povolené pri schválení dotácie)
e) určenie povinnosti žiadateľa pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác
postupovať podľa platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu táto povinnosť
vyplýva zo zákona.
6. Na základe uzavretej zmluvy zabezpečí obecný úrad prevod stanovenej finančnej čiastky na
účet žiadateľa a následne kontrolu hospodárneho efektívneho a účinného spôsobu využitia
poukázaných finančných prostriedkov.
7. Ak sa následnou kontrolou zistí, že v žiadosti boli uvedené nepravdivé údaje, je povinný
žiadateľ dotáciu vrátiť na účet Obce Staré.
8. Obecné zastupiteľstvo, ktoré dotáciu schváli, môže v odôvodnených prípadoch na základe
žiadosti subjektu, ktorému bola poskytnutá dotácia z rozpočtu obce, schváliť zmenu účelu
jej využitia. Táto skutočnosť musí byť doložená dodatkom k uzavretej zmluve.
§ 9 - Zúčtovanie dotácie
1. Subjekty, ktoré dostanú dotáciu, sú povinné najneskôr do 30. 11. príslušného
kalendárneho roka, v ktorom bola poskytnutá predložiť obci Staré prostredníctvom
Obecného úradu jej zúčtovanie podľa platného zákona o účtovníctve
a súvisiacich
predpisov. Súčasťou zúčtovania dotácie je záverečná správa o použití dotácie.
2. Nevyčerpané finančné prostriedky musia byť vrátené na účet obce, z ktorého boli
poskytnuté, najneskôr však do 15. 12. príslušného kalendárneho roka, v ktorom bola
dotácia poskytnutá.
3. Žiadateľ, ktorý použije dotáciu na iný účel, ako bol určený v uzavretej zmluve, je povinný
najneskôr do 15. 12. príslušného roka tieto finančné prostriedky vrátiť na účet obce.
4. Žiadateľ, ktorý nepredloží zúčtovanie, je povinný finančné prostriedky, ktoré boli
poskytnuté ako dotácia, vrátiť na účet obce, najneskôr do 15. 12. príslušného roka.
§ 10 – Sankcie
Prijímateľovi dotácie, ktorý nedodrží ustanovenia uzavretej zmluvy, sa uplatnia sankcie za
porušenie finančnej disciplíny podľa postupu osobitného predpisu, §31 zákona č.523/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy)
Záverečné ustanovenia
§ 11 - Limitujúce ustanovenia
1. Na podujatia organizované s finančnou účasťou obce v rámci plánovaných podujatí
nemožno poskytnúť dotáciu.
2. Žiadosti o dotácie od fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré
v predchádzajúcom období bez doloženia platného dodatku k uzavretej zmluve, použili
finančné prostriedky z dotácie na iný účel, ako boli určené, resp. nepredložili zúčtovanie
dotácie v stanovenom termíne a ani ho v stanovenom termíne nevrátili na účet obce,
obecný úrad nepredloží na prerokovanie OZ.
3. Žiadosti o dotácie, ktoré nebudú obsahovať náležitosti podľa § 6 tohto VZN, nebudú
predložené na prerokovanie do OZ a budú písomne o tejto skutočnosti oboznámené.
4. Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.
5. Finančné prostriedky sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a ich
koalíciám.
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§ 12 – Účinnosť
1. Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 24. 11. 2017.
2. Návrh tohto VZN bol zvesený z úradnej tabule dňa 14. 12. 2017.
3. Obecné zastupiteľstvo v Starom sa uznieslo na tomto VZN dňa 14. 12. 2017 uznesením
č. 4/2017.
4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 9/2011 zo dňa 12. 12. 2011.
5. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2018.

Agáta Jesenková, starostka obce

