VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE JELENEC
Č. 1/2012

o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce

Obecné zastupiteľstvo obce Jelenec vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia
§ 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 o podmienkach poskytovania dotácií
spoločenským organizáciám
na území obce Jelenec
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1/ Účelom tohto nariadenia je upraviť postup pri poskytovaní dotácií jednotlivým subjektom.
2/ Dotácie môžu byť poskytované na území obce Jelenec.
3/ Poskytovanie dotácií je viazané na preukázanie opodstatnenosti takéhoto poskytnutia.
Čl.2
Žiadosť
1/ Dotácie sa poskytujú na základe písomnej žiadosti podanej do 31.10. v predchádzajúcom
roku. Pre rok 2013 možno dotácie žiadať do 15.I.2013
2/ Písomná žiadosť o poskytnutie dotácie musí obsahovať:
a/ presné označenie žiadateľa
b/ špecifikáciu účelu, na ktorý sa má dotácia poskytnúť
c/ výška dotácie
d/ časové rozčlenenie
Čl.3
Účel použitia dotácií
1/ Použitie dotácií je viazané s ust. § 7 dos. 4 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách na dve oblasti:
a/ na konkrétne akcie
b/ na vopred určené okruhy potrieb

Čl. 4
Poskytovanie dotácií
1/Obecné zastupiteľstvo obce na príslušný rozpočtový rok rozpočtuje prostriedky na
konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov.
2/ Právnickej osobe, ktorej zakladateľom nie je obec, ktoré majú sídlo alebo vykonávajú
činnosť na území obce, môže obec poskytovať dotácie z rozpočtu obce len na podporu
všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov:
a) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
b) ochrana ľudských práv a základných slobôd
c) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
d) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
e) ochrana práv detí a mládeže.

Čl. 5
Podmienky poskytovania dotácie
1/ Obec môže na základe odôvodnenej žiadosti poskytnúť právnickej osobe dotáciu na
konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov, schválených v rozpočte obce na
príslušný rozpočtový rok.
2/ Písomná žiadosť musí obsahovať:
a) presné označenie a adresu žiadateľa (pri právnickej osobe uviesť obchodné meno, sídlo,
IČO)
b) účel poskytnutia dotácie (označenie konkrétneho použitia, úloh ...)
c) peňažný ústav a číslo účtu, na ktorý možno dotáciu poukázať
d) údaje o predpokladaných nákladoch akcie, na ktorú sa žiada dotácia
e) rozsah, výška dotácie
f) podpis oprávnenej osoby
g) ak je žiadateľom nezisková organizácia alebo nadácia, doloží žiadateľ doklad
o registrácii
3/ Právnickej osobe možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce len jedenkrát za kalendárny
rok.
4/ Dotáciu možno poskytnúť právnickej osobe, ktorá nemá daňový nedoplatok na miestnych
daniach a miestnom poplatku voči obci.
5/ Na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce nie je právny nárok.
6/ O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce rozhodujú orgány obce.
7/ Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Právnická osoba,
ktorej bola poskytnutá dotácia je povinná zúčtovať prostriedky do 31.marca nasledujúceho
roku.
8/ Ak poskytnuté prostriedky nemožno vyčerpať do konca kalendárneho roka, právnická
osoba je povinná požiadať obec o predĺženie termínu zúčtovania. V odôvodnených prípadoch
je možné požiadať i o zmenu účelu použitia prostriedkov.
9/ Právnickej osobe, ktorej boli poskytnuté prostriedky a neboli použité, je povinná ich vrátiť
v termíne zúčtovania na príjmový účet obce.
10/ Ak právnická osoba nesplní zmluvné podmienky o poskytnutí dotácie, ďalšiu dotáciu
obec môže poskytnúť tejto osobe, len ak uplynulo najmenej 5 rokov po skončení roka,
v ktorom bola dotácia poskytnutá.

Čl. 6
Rozhodovanie o poskytnutí dotácie
1/ O poskytnutí dotácií rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Čl. 7
Dohoda o poskytnutí dotácií
1/ Dotácie sa poskytujú na základe písomnej dohody, ktorá musí obsahovať tieto údaje:
a) formu poskytnutia
b) výšku dotácie
c) účelové vymedzenie použitia dotácie, okrem alkoholických a tabakových výrobkov,
d) záväzok vrátiť dotáciu v prípade, že sa nepoužije na účel uvedený v písomnej dohode
2/ Písomnú dohodu za obec vyhotovuje ekonómka obce a podpisuje starosta obce. Vzor
písomnej dohody, žiadosti ako i vyúčtovania je prílohou tohto VZN.
Čl.8
Kontrola poskytnutých dotácií
1/ Obecný úrad vykonáva predbežnú kontrolu vyúčtovania dotácie najneskôr do 30. januára.
2/ Následnú kontrolu vykonáva hlavný kontrolór obce.
Čl.9
Spoločné a záverečné ustanovenia
1/ Dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce Jelenec najneskôr do 15. I.
2/ Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v
Jelenci.
3/ Obec je povinná skúmať z vlastnej iniciatívy možnosti poskytovania dotácií pre jednotlivé
subjekty.
4/ Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN zo dňa 9.6.2004.
4/ Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/ 2012 prijíma obecné zastupiteľstvo obce Jelenec
na svojom zasadnutí dňa 14. decembra 2012 uznesením č. 199.
5/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť15 – tým dňom od jeho vyhlásenia.

V Jelenci dňa 25. októbra 2012
Ladislav P ú c h o v s k ý
starosta obce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa 29.11.2012, zvesený dňa 14.12.2012.
Nariadenie vyvesené na úradnej tabuli dňa 15.12.2012.

