Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018
o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu Obce S U C H Á Ň
Obecné zastupiteľstvo na základe § 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 7, ods. 4 zákona NR SR 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
§ 1
Účel a predmet
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej „VZN“) sa ustanovuje postup a
podmienky poskytovania dotácií z prostriedkov z rozpočtu Obce Sucháň (ďalej „Obec“)
v súlade s ustanovením § ý ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej „zákon
o rozpočtových pravidlách“)
§2
Pôsobnosť
1. Toto VZN upravuje poskytovanie dotácií pre právnické osoby, ktorých zriaďovateľom nie
je obec a fyzické osoby – podnikateľov, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce,
alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom
Obce len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných služieb alebo
verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.
2.Ustanovenia tohto VZN sa nevzťahuje na dotácie poskytnuté právnickým osobám, ktorých
zakladateľom je obec, iným obciam alebo VÚC v zmysle §7 ods. 2 zákona o rozpočtových
pravidlách.
§3
Spôsob tvorby finančných prostriedkov určených na poskytovanie dotácií
1.Za dotáciu sa považuje nenávratný finančný príspevok poskytnutý z vlastných príjmov
Obce v rámci rozpočtu Obce.
2.Výšku dotácií pre príslušný kalendárny rok schvaľuje Obecné zastupiteľstvo.
3.Poskytnutie dotácie nesmie zvyšovať dlh Obce.
§4
Vymedzenie oblastí poskytnutia dotácií
Medzi oblasti podporované dotáciami patria najmä :
a/ vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
b/ ochrana a podpora zdravia obyvateľstva, poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
c/ humanitárna, sociálna a charitatívna činnosť,
d/ torba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt ,
e/ ekológia a životné prostredie,
f/ cestovný ruch, regionálny rozvoj a medzinárodné vzťahy,
g/ výskum, vývoj, vedecko-technické a informačné služby,
h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
i) ochrana ľudských práv a základných slobôd

§5
Všeobecné podmienky poskytovania dotácií
1.Dotáciu je možné poskytnúť na základe písomnej žiadosti predloženej Obci žiadateľom.
2.Dotácia sa môže požadovať iba vo vymedzených oblastiach v zmysle § 4 tohto VZN.
3.Dotáciu je možné poskytnúť v jednom kalendárnom roku na ten istý účel iba raz a musí sa
vyčerpať v tom istom kalendárnom roku, na ktorý bola poskytnutá.
4.Dotáciu možno poskytnúť len vtedy, ak právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ nemá
právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať
pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie. Túto skutočnosť žiadateľ o dotáciu
preukáže čestným vyhlásením, ktorá je súčasťou žiadosti, ale len v sume nad 1000,00 €
5.Dotácie sa nesposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám.
6.Dotácie nie je možné poskytnúť na :
a) nákup alkoholických a tabakových výrobkov
b) občerstvenie ( okrem nealkoholických nápojov pri športových akciách – pitný režim
športovcov) , dary a suveníry
c) refundáciu výdavkov uhradených v uplynulých rokoch,
d) splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
e) výšku DPH z tovarov a služieb v prípade, že žiadateľ je platiteľom DPH podľa príslušných
právnych predpisov,
f) obstaranie resp. technické zhodnotenie dlhodobého hmotného a nehmotného investičného
majetku podujatí
g) honoráre, mzdy, odmeny a odvody organizátorov podujatí .
7. Dotácia nemôže byť poskytnutá žiadateľovi, ktorý :
a) v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku podania žiadosti, použil dotáciu na iný účel,
ako bola určená,
b) v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku podania žiadosti, nepredložil účtovanie,
poskytnutej dotácie v stanovenom termíne, uviedol nepravdivé údaje, alebo nedodržal
podmienky ustanovené v tomto VZN resp. v zmluve o poskytnutí dotácie
c) nemá ku dňu podania žiadosti vysporiadané všetky záväzky po lehote splatnosti voči Obci.
8) Dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom Obce.
9) Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.
10) Pridelenú dotáciu možno čerpať najneskôr do 30.októbra príslušného roka,
11) Prijímateľ je povinný vytvoriť podmienky pre kontrolu čerpania dotácie poskytnutej
z rozpočtu Obce.
§6
Žiadosť o dotáciu
1) Žiadosť žiadateľ podáva cez Podateľňu Obce Sucháň, alebo poštou na adresu : Obec
Sucháň, 991 35 Sucháň 82 na tlačive žiadosti, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto VZN.
2) Žiadateľ predloží žiadosť o poskytnutie dotácie do 30.novembra daného roka
3) Žiadosti predložené po tomto termíne, nebudú zaradené do procesu posudzovania.
4) Súčasťou žiadosti s prílohami sú kópie nasledovných dokladov :
a) doklad preukazujúci osoby konať za žiadateľa (menovací dekrét, zápisnica o zvolení )
b) právnická osoba – podnikateľ : kópia živnostenského listu
c) fyzická osoba – podnikateľ : kópiu živnostenského listu
d) iná právna forma – registrácia založenia, stanovy, zápisnica
5) V prípade zmeny identifikačných údajov uvedených v bode 4 tohto článku, je žiadateľ
povinný bezodkladne oznámiť túto zmenu písomne.
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Článok 7
Zmluva o poskytnutí dotácie
1) Po rozhodnutí obecného zastupiteľstva o pridelení dotácie spracovateľ žiadosti vypracuje
zmluvu o poskytnutie dotácie
2) Zmluva musí mať písomnú formu a obsahuje :
a) označenie zmluvných strán,
b) výšku dotácie,
c) účel použitia dotácie,
d) dobu čerpania dotácie,
e) termín zúčtovania dotácie,
f) záväzok prijímateľa vrátiť dotáciu poskytovateľovi v prípade, že bude použitá na iný účel,
aký je uvedený v zmluve,
g )záväzok prijímateľa zabezpečiť vhodnú propagáciu Obce ako poskytovateľa dotácie
úradným označením : „Realizované s finančnou podporou Obce Sucháň“ napr. na plagátoch,
pozvánkach, obrazovom a zvukovom zázname a pod.
3) Zmluvu podpisuje starosta a následne prijímateľ dotácie, v lehote na ktorú bude žiadateľ
vyzvaný Obcou.
4) Spracovateľ žiadosti, po podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami, zodpovedá za jej
plnenie a vyhodnotenie zmluvných dojednaní.
5) Na základe zmluvy Obec vykoná vyplatenie poskytnutej finančnej čiastky v hotovosti
z pokladne obce, čo prijímateľ potvrdí svojim podpisom a pečiatkou ak ju používa alebo na
účet žiadateľa, ktorý tento oznámi v žiadosti o dotáciu.
§ 8
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie
1) Dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom Obce.
2) Vyúčtovanie dotácie prijímateľ predloží Obci po ukončení realizácie projektu, najneskôr do
30.novembra príslušného roka
3)Vyúčtovanie sa podáva prostredníctvom podateľne Ocú – musí obsahovať fotokópie
účtovných dokladov a dokladov o úhrade v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znp., preukazujúcich použitie dotácie na schválený účel (pokladničné doklady, zmluvy,
objednávky, faktúry a iné relevantné doklady ).
4) Vzor vyúčtovanie je uvedený v prílohe č. 2 tohto VZN
5) Obec vykoná posudzovanie správnosti a plnosti zúčtovania, postupuje v zmysle zákona
o finančnej kontrole v platnom znení a vnútorného predpisu o vykonaní predbežnej finančnej
kontroly.
6) Prijímateľ je povinný nevyčerpanú dotáciu alebo jej časť bezodkladne vrátiť a to aj vtedy
ak bola použitá na iný účel ako bol v zmluve.
7) Finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie prijímateľovi z rozpočtu Obce Sucháň sú
verejnými prostriedkami podľa ustanovení zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Na porušenie finančnej disciplíny vrátane
sankcií sa vzťahujú ustanovenia § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
§ 9
Kontrola
1) Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva hlavný kontrolór Obce.
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§ 10
1) Žiadosti doručené do dňa nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa posudzujú podľa dovtedy
platného VZN č. 1/2012 o podmienkach poskytovania dotácii z prostriedkov Obce Sucháň
v platnom znení.
§ 11
Spoločné a záverečné ustanovenia
1)Pokiaľ v tomto VZN nie sú upravené právne vzťahy, tieto sa riadia v zmysle príslušných
ustanovení zákona č. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znp.
2) Obec Sucháň je povinná chrániť osobné údaje získané za účelom poskytovania sociálnej
výpomoci v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
3) Toto VZN Obce Sucháň č. 3/2018 bolo vyvesené na pripomienkovanie dňa 29.11.2018 .
4) Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje v plnom rozsahu VZN Obce Sucháň č. 1/2012
o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Sucháň .

Anna Triznová v.r., starostka obce

Vyvesené dňa : 13.11.2018
Zvesené dňa : .........................
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