VŚEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE BATIZOVCE č. 2/2008

o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
Obecné zastupiteľstvo obce ( OcZ) vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4
ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 7
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:
§1
Predmet nariadenia
1. Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2008 (ďalej len VZN) upravuje pravidlá postupu pri
poskytovaní dotácie právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi (PO) z rozpočtu
obce.
2. Dotáciou sa rozumie nenávratná dotácia poskytovaná PO.
§2
Poskytovanie dotácie
1. Z rozpočtu obce sa môže poskytnúť dotácia PO:
- ktorej zakladateľom je obec
- PO sídliacej mimo obec
- inej obci alebo vyššiemu územnému celku
- inej PO so sídlom alebo trvalým pobytom na území obce
2. Dotácia sa poskytne na (účel poskytnutej dotácie):
- konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce
- podporu všeobecne prospešných služieb (§ 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z.z.
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení
zákona č. 35/2002 Z.z.)
- všeobecne prospešné alebo verejnoprospešné účely (napríklad § 2 ods. 3 zákona č.
34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákona v znení neskorších
predpisov)
- podporu podnikania a zamestnanosti v obci
- zabezpečenie niektorých úloh pre obec (poskytnutie pre inú obec, VÚC)
- poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej
podobnej udalosti na území obce (poskytnutie pre inú obec, VÚC)
3. Dotácie sa neposkytne žiadateľovi, ktorý:
a) nemá vyrovnané záväzky voči obci (miestna daň, miestny poplatok, nájom, stočné,
TKR, v stanovenom termíne vyúčtovanú poskytnutú dotáciu a ďalšie)
b) predloží žiadosť a projekt na iný účel než je uvedené v tomto VZN
4. Dotácie sa môžu poskytnúť iba na:
a) konkrétne akcie
b) vopred určené okruhy potrieb

5. Dotácie sa nemôžu poskytnúť na tieto akcie alebo okruhy potrieb:
a) ktoré otvorenou alebo skrytou formou podporujú neznášanlivosť na základe pohlavia,
rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, národného alebo sociálneho pôvodu,
príslušnosti k národnej alebo etnickej skupine
b) na činnosť politických strán alebo hnutí
c) ktoré sú v nesúlade s cieľovými oblasťami v zmysle tohto VZN
d) pre potreby nákupu alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
e) na poškodzovanie životného prostredia.
6. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
7. Za dotáciu v zmysle tohto VZN sa nepovažujú bežné transfery organizáciám ako i iným
subjektom zriadeným alebo založeným obcou, ktoré sú poskytované priamo pri
schvaľovaní rozpočtu.
§3
Cieľové oblasti
1. Cieľové oblasti pre prideľovanie dotácií z rozpočtu obce:
a) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
b) ochrana ľudských práv a základných slobôd
c) vzdelávanie, výchova, rozvoj telesnej kultúry a šport
d) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
e) ochrana práv detí, mládeže a žien
f) záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity
§4
Podmienky poskytovania dotácie
1. Obec môže na základe odôvodnenej žiadosti poskytnúť dotáciu podľa § 2 tohto VZN
na konkrétny účel.
2. Finančné prostriedky na dotáciu sa schvaľujú pri spracovaní rozpočtu na nasledujúci
kalendárny rok.
3. Písomná žiadosť musí obsahovať:
a) presné označenie a adresu žiadateľa (pri PO uviesť obchodné meno, sídlo, IČO)
b) účel poskytnutia dotácie (označenie konkrétneho použitia)
c) peňažný ústav a číslo účtu, na ktorý možno dotáciu poukázať
d) údaje o predpokladaných nákladoch akcie, na ktorú sa žiada dotácia
e) dátum konania akcie (použitie finančných prostriedkov)
f) podpis oprávnenej osoby
g) ak je žiadateľ nezisková organizácia alebo nadácia doklad o registrácii.
4. Žiadosť o poskytnutie dotácie na nasledujúci rok PO predkladajú na obecný úrad
obce (ďalej OcÚ) do 30. októbra kalendárneho roka. V mimoriadnych
a opodstatnených prípadoch PO môžu podať žiadosť aj v inom termíne.
5. Poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce PO možno na jeden účel len jedenkrát za kalendárny
rok.
6. O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce rozhodujú orgány obce.
7. Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. PO, ktorej bola
poskytnutá dotácia je povinná zúčtovať prostriedky do 30 kalendárnych dní po ich
použití, najneskôr však do 15.12. bežného roka.
8. Ak poskytnuté prostriedky nemožno vyčerpať do 15.12. kalendárneho roka, PO, ktorej
bola dotácia poskytnutá je povinná vrátiť ich na účet obce.
9. V odôvodnených prípadoch je možné počas kalendárneho roka požiadať o zmenu účelu
použitia prostriedkov.
10. PO, ktorej boli poskytnuté prostriedky a neboli použité, je povinná ich vrátiť do 7 dní po
uplynutí termínu plánovaného použitia.

11. Ak PO nesplní zmluvné podmienky o poskytnutí dotácie, ďalšiu dotáciu obec môže
poskytnúť tejto PO, len ak uplynulo najmenej 5 rokov po skončení roka, v ktorom bola
dotácia poskytnutá.
§5
Rozhodovanie o poskytnutí dotácie
1. Finančnú čiastku na dotácie určí OcZ v rozpočte obce na príslušný rok.
2. Dotácia môže byť pridelená rozpočtom obce na konkrétnu akciu a PO konkrétnou
finančnou čiastkou.
3. V mimoriadnych a opodstatnených prípadoch je môže dotáciu poskytnúť aj v priebehu
bežného roka do vyčerpania finančnej čiastky uvedenej v rozpočte na dotácie.
O mimoriadnom pridelení v priebehu bežného roka rozhoduje:
- do sumy Sk 5.000,- starosta obce
- o sume nad Sk 5.000,- OcZ (po prerokovaní vo finančnej komisii)
4. O zmene účelu použitia prostriedkov rozhoduje orgán, ktorý rozhodol o poskytnutí
dotácie.
5. O poskytnutí dotácie starosta obce do 30 dní po rozhodnutí o poskytnutí dotácie uzavrie
s PO zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce.
6. Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
a) účel a podmienky dotácie
b) výšku dotácia
c) dátum zúčtovania dotácie
d) zodpovednosť za porušenie finančnej disciplíny.

§6
Záverečné ustanovenia
1. VZN obce Batizovce č. 2/2008 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
schválilo OcZ dňa 14.12.2007 a nadobúda účinnosť dňom 1.1. 2008.
2. VZN č. 2/2008 ruší VZN č. 3/2006.
3. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú orgány obce, HKO a zamestnanci obce.

Návrh VZN č. 2/2008 vyvesený na úradnej tabuli 29. 11. 2007
VZN č. 2/2008 bolo vyvesené na úradnej tabuli 14.12.2007

Batizovce 14.12.2007

Ivan Č I Č M A N E C
starosta obce

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
uzatvorená v zmysle §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.,o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov a s VZN
obce Batizovce č. 2/2008 - o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.
Čl. I.
Zmluvné strany

Žiadateľ:

............................................................................
sídlo: ..................................................................
zastúpený: ..........................................................
bankové spojenie: .............................................
číslo účtu: ..........................................................
IČO: ..................................................................

Poskytovateľ :

obec:

Batizovce

sídlo:

Štúrova 29, 059 35 Batizovce

zastúpená:

Ivanom Čičmancom – starostom obce

IČO:

00326119

bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
číslo účtu:

25623562

Čl. II.
Poskytnutá dotácia
Účel na, ktorý sa dotácia poskytuje : ...........................................................................................
......................................................................................................................................................
Dátum použitia finančných prostriedkov: ...................................
Výška poskytnutej dotácie (Sk): ..................................................
Dátum vyúčtovania dotácie: ........................................................

Čl. III.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané a žiadateľ sa zaväzuje použiť ich
v zmysle zák. č. 523/2004 Z.z. a § 7 zák. č. 583/2004Z.z. len na účel, ktorý je uvedený
v čl. II tejto zmluvy.
2. Žiadateľ poskytnutú dotáciu nesmie použiť na alkohol, tabakové výrobky
3. Žiadateľ je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať
podľa platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu táto povinnosť vyplýva zo
zákona.
4. Poskytnutú dotáciu v zmysle čl. II. tejto zmluvy je žiadateľ povinný vyúčtovať
v termíne do 30 kalendárnych dní po ich použití, najneskôr do 15.12. bežného roka.
5. Vyúčtovanie žiadateľ v stanovenom termíne podľa ods. 4 tohto článku predloží na
predpísanom tlačive, ktoré tvorí súčasť tejto zmluvy a musí obsahovať:
a) písomné, vecné vyhodnotenie akcie – projektu, z ktorého bude zrejmé
dodržanie účelu, na ktorý bola poskytnutá dotácia podľa tejto zmluvy.
b) finančné vyúčtovanie vypracované v súlade so zák. č. 431/2004 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov s predložením písomného prehľadu
a čitateľných fotokópií dokladov.
6. Žiadateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi nevyčerpané finančné prostriedky pri
vyúčtovaní.
7. Pri nepoužití finančných prostriedkov (neuskutočnení plánovanej akcie, .... ) je
žiadateľ povinných finančné prostriedky ihneď (do 7 dní) vrátiť poskytovateľovi .
8. Použitie finančných prostriedkov na iný účel než boli poskytnuté je neprípustné
a žiadateľ je povinný ich plnej výške vrátiť pokytovateľovi.
9. V prípade, že žiadateľ finančné prostriedky nevyúčtuje, nevráti najneskôr do 15. 12.
bežného roka, budú tieto prostriedky od neho vymáhané.
Čl. IV.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží
žiadateľ, jedno vyhotovenie obdrží poskytovateľ.
2. Zmluvu je možné zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a to len
formou písomných dodatkov v súlade s platným VZN pre poskytovanie dotácií
z rozpočtu obce.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v tejto zmluve prejavili slobodne, vážne
určito a zrozumiteľne, s obsahom zmluvy po jej prečítaní súhlasia a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpisujú.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch
zmluvných strán.

V Batizovciach dňa: ................................

................................................
starosta obce

príloha: predtlač – formulár žiadosti o dotáciu

.....................................................
žiadateľ

FORMULÁR
žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – dotácie
z rozpočtu obce Batizovce na rok ...................
A. Oblasť poskytnutia dotácie
oblasť, do ktorej je žiadosť
smerovaná

p.č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

označiť
(krížikom)

dátum
akcie

požadovaná
suma
Sk

Tvorba, rozvoj, ochrana , obnova a prezentácia
duchovných a kultúrnych hodnôt
Ochrana ľudských práv a základných slobôd
Vzdelávanie, výchova, rozvoj telesnej kultúry a
šport
Tvorba a ochrana ŽP a ochrana zdravia
obyvateľstva
Ochrana práv detí, mládeže a žien
Záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity
B. Žiadateľ

Identifikačné údaje žiadateľa
Právnická osoba
Meno a priezvisko,
-podnikateľ (PO),(FO) titul
Osoba
Obchodné meno

Kontaktná adesa
Štatutárny zástupca
Sídlo
(meno,priezvisko,titul)

Právna forma

charakter subjektu (nezisk.org. ,nadácia,
obč.združenie ,podnikateľský subjekt a pod.)

IČO:
Bankové spojenie:

DIČ:
Č.účtu:

Telefón
e – mail:

Fax

C. Projekt:
1. Názov projektu
2. Autor projektu
3. Odborný garant projektu
4. Miesto realizácie projektu
5. Trvanie projektu
6. Cieľové skupiny
7. Popis – charakteristika projektu (výpočet, zdôvodnenie):

V Batizovciach dňa : ........................................

................................................................
meno, priezvisko a podpis žiadateľa

Vyúčtovanie
dotácie poskytnutej obcou Batizovce

1)

oblasť: (označiť)
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- ochrana ľudských práv a základných slobôd
- vzdelávanie, výchova, rozvoj telesnej kultúry a šport
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- ochrana práv detí, mládeže a žien
- záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity

Príjemca dotácie
(názov organizácie a IČO
Výška poskytnutej dotácie
Predmet dotácie
(v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie)
Stručná informácia o realizácii projektu:

2)

Vyúčtovanie podľa príjmov a výdavkov:

Skutočné príjmy

Skutočné výdavky

Zostatok

vlastné príjmy:

Sk

Sk

Sk

dotácia poskytovateľa:

Sk

Sk

Sk

sponzorské:

Sk

Sk

Sk

ďalšie:

Sk

Sk

Sk

Iné:

Sk

Sk

Sk

Príjmy spolu:

Sk

Sk

Sk

3) Prílohy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

V Batizovciach dňa ......................................

Vyúčtovanie spracoval a predložil:
( meno, priezvisko a podpis )

Vyúčtovanie prevzal: ...................................
schválil:

...............................
starosta obce

............................................

