OBEC

UDIČA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE UDIČA

Č. 8/2016
O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU OBCE

Návrh VZN
Vyvesený dňa:
30. 11. 2016
Zvesený dňa:
15. 12. 2016
úradná tabuľa,
Miesto zverejnenia
www.obecudica.sk

Schválené VZN
Uznesenie OZ č.
87/2016
Zverejnené dňa:
16. 12. 2016
úradná tabuľa,
Miesto zverejnenia:
www.obecudica.sk
Účinnosť VZN:
1.1.2017
VZN ruší VZN č. 7/2007
Vzťah k už platným
o poskytovaní dotácií zo
VZN:
dňa 14.12.2007

Obec Udiča na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 7 ods. 2 a 4 zákona 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 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) ustanovuje podmienky
a upravuje postupy poskytovania dotácií z rozpočtu obce Udiča v súlade s ustanovením § 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.
Článok 2
Vymedzenie pojmov
1) Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) dotáciou – nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu obce na základe
schválenej žiadosti podľa podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
b) žiadateľom – právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, ktorí majú sídlo alebo
trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce,
alebo poskytujú služby obyvateľom obce,
c) prijímateľom – právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, ktorej je za účelom
realizácie konkrétnej akcie, úlohy alebo účelu poskytnutá dotácia z rozpočtu obce po
nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie,
d) všeobecne prospešnými službami najmä:
da) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
db) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
dc) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
dd) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
de) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
df) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
dg) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
dh) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.
e) verejnoprospešným účelom 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 a plnenie individuálne určenej
humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození
života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
Článok 3
Poskytovanie dotácií
1) Dotácia z rozpočtu obce sa môže poskytovať právnickej osobe a fyzickej osobe –
podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia,
vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce.
2) Dotácia sa poskytuje za podmienok ustanovených týmto nariadením len na podporu
všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov,
na podporu podnikania a zamestnanosti.

3) V rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok sa prostriedky na dotácie rozpočtujú na
konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov.
4) Dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce a ich poskytnutím nemožno
zvýšiť celkový dlh obce.
5) Na porušenie finančnej disciplíny pri poskytnutí alebo použití dotácií, vrátane sankcií sa
vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu. (§ 31 zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
6) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

Článok 4
Podmienky poskytovania dotácií
1) Žiadosť o dotáciu v zmysle tohto nariadenia podáva žiadateľ do podateľne obecného úradu
Udiča, alebo poštou na adresu: Obec Udiča, Obecný úrad 302, 018 01 Udiča.
2) Žiadosť o dotáciu v predkladá žiadateľ najneskôr do 30. septembra bežného kalendárneho
roka. O akceptovaní žiadosti podanej v inom termíne rozhodne obecné zastupiteľstvo.
3) Žiadateľ o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce predkladá:
a) žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce so špecifikáciou konkrétnej akcie, úlohy
alebo účelu použitia žiadaných prostriedkov – príloha č. 1 nariadenia,
b) čestné vyhlásenia žiadateľa, že v čase podania žiadosti o dotáciu nemá nevysporiadané
záväzky voči obci – príloha č. 2 nariadenia,
c) doklad identifikujúci zriadenie žiadateľa - zriaďovaciu listinu, stanovy, štatút, výpis
z obchodného alebo iného registra, resp. iný doklad o zriadení subjektu,
d) doklad preukazujúci oprávnenosť osoby konať za žiadateľa (menovací dekrét, výročná
správa, poverenie),
e) kópiu zmluvy o zriadení účtu alebo potvrdenie banky o vedení účtu,
4) Doručenú žiadosť o poskytnutie dotácie Obecný úrad zaeviduje, posúdi úplnosť
predloženej žiadosti o dotáciu a zároveň overí, či má žiadateľ v čase doručenia žiadosti
uhradené všetky záväzky voči Obci Udiča po lehote splatnosti. K žiadosti o poskytnutie
dotácie vypracuje Obecný úrad odborné stanovisko.
5) Neúplná žiadosť (nedostatočne určený účel použitia dotácie, chýbajúce doklady, existencia
neuhradených záväzkov voči obci po lehote splatnosti) bude vrátená žiadateľovi na
doplnenie a žiadateľ bude vyzvaný, aby nedostatky v stanovenej lehote odstránil.
6) Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Žiadateľ, ktorému
bola poskytnutá dotácia - prijímateľ, je povinný ju zúčtovať do 30 dní po jej vyčerpaní,
najneskoršie do 10.01. nasledujúceho kalendárneho roka.
7) Písomnú správu o použití finančnej dotácie predloží prijímateľ Obecnému úradu Udiča
(príloha č.3 - Zúčtovanie dotácie). Súčasťou správy o použití dotácie sú účtovné doklady
definované v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov (napr. faktúry, pokladničné doklady, výpis z účtu a iné podporné doklady).
Oprávnené sú výdavky, ktoré boli skutočne vynaložené počas obdobia realizácie akcie,
úlohy alebo počas plnenia účelu použitia prostriedkov v zmysle uzatvorenej zmluvy
o poskytnutí dotácie, najneskoršie do 31.12. príslušného rozpočtového roka.
8) Ak prijímateľ akciu, úlohu nezrealizuje, alebo poskytnutú dotáciu nepoužije v súlade
s uzatvorenou zmluvou o poskytnutí dotácie, alebo poruší ustanovenia tohto nariadenia,
poskytnutú dotáciu je povinný v plnej výške vrátiť do 10 dní po termíne, v ktorom sa mala
akcia, úloha realizovať, najneskoršie do 15.12. príslušného kalendárneho roka.

Článok 5
Schvaľovanie dotácií
1) Dotácie poskytované za podmienok ustanovených týmto nariadením sa schvaľujú
z objemu prostriedkov rozpočtovaných v rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok.
Zmena objemu prostriedkov rozpočtovaných na dotácie sa v priebehu rozpočtového roka
vykoná rozpočtovým opatrením.
2) Dotáciu do výšky 300,- Eur vrátane žiadateľom, ktorí sú právnické osoby a do výšky 150,Eur vrátane žiadateľom, ktorí sú fyzické osoby – podnikatelia, schvaľuje starosta obce.
3) Dotáciu vyššiu ako 300,- Eur žiadateľom, ktorí sú právnické osoby a vyššiu ako 150,- Eur
žiadateľom, ktorí sú fyzické osoby – podnikatelia, schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce
Udiča.
4) Starosta obce môže schváliť poskytnutie dotácie v príslušnom kalendárnom roku na ten
istý účel právnickej alebo fyzickej osobe – podnikateľovi iba raz.
5) O poskytnutých dotáciách predkladá starosta obce informáciu Obecnému zastupiteľstvu na
jeho najbližšom zasadnutí.
6) Dotácia sa poskytuje len na základe písomnej zmluvy (príloha č. 3) uzatvorenej medzi
obcou a žiadateľom. Zmluvu za obec podpisuje starosta obce do 30 dní odo dňa schválenia
dotácie.
7) Poskytnutú dotáciu obec vyplatí v hotovosti alebo prevodom na účet. Spôsob úhrady sa
dohodne v zmluve o poskytnutí dotácie.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Udiči dňa
15. 12. 2016 uznesením č. 87/2016
2) Týmto sa ruší všeobecne záväzné nariadenie obce Udiča o poskytovaní dotácií č. 7/2007,
ktoré bolo účinné odo dňa 01.01.2008.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Udiča o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
nadobúda účinnosť dňa 1.1.2017.

Peter Chochlík
starosta obce

