VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE SMIŽANY
č. 3/2015
o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám
Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 7 ods. 2,4,5 zákon NR SR č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Smižany
o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám

Článok 1
Účel nariadenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len „nariadenie“/ je stanoviť
podmienky, vymedziť okruh subjektov a upraviť postup pri poskytovaní dotácií, t.j.
nenávratných finančných prostriedkov.
Článok 2
Všeobecné ustanovenia
1. Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom
je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme, alebo v prospech rozvoja
územia obce. Obec môže poskytovať dotácie inej obce alebo vyššiemu územnému celku,
ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii
následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území.
2. Iným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo
trvalý pobyt na území obce Smižany alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území
obce Smižany, alebo poskytujú služby obyvateľom obce, môže obec Smižany poskytovať
dotácie len z vlastných príjmov na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne
prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.
3. Ak obec spolupracuje na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, alebo zakladá
právnickú osobu podľa osobitného predpisu, alebo nadobúda majetkové účasti na
podnikaní právnickej osoby založenej podľa osobitného predpisu, môže použiť
rozpočtové prostriedky na úhradu členského príspevku, na založenie právnickej osoby
podľa osobitného predpisu, alebo na nadobudnutie majetkových účasti na podnikaní takej
právnickej osoby.
4. Poskytnutie finančných prostriedkov nesmie zvýšiť dlh obce na konci rozpočtového roka
a podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce.
5. Všeobecne prospešné služby pre potreby tohto nariadenia sú:
a. poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna a charitatívna činnosť,
b. poskytovanie zdravotníckej starostlivosti,
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c. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia miestnych duchovných a kultúrnych
hodnôt,
Verejnoprospešným účelom sa na základe tohto nariadenia rozumie:
a. zachovanie kultúrnych pamiatok a pamätihodností,
b. rozvoj telesnej kultúry a športu,
c. podpora vzdelávacích, školských a mládežníckych aktivít,
d. podpora aktivít pre účely rozvoja požiarnej ochrany,
e. rozvoj turistického ruchu a rozširovanie doplnkových služieb.
Článok 3
Podmienky poskytovania dotácií
1. Obec môže poskytnúť dotácie na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo
fyzickej osoby pôsobiacej na území obce.
2. Žiadosť musí obsahovať:
a. presný názov a adresu žiadateľa,
b. účel a požadovanú výšku poskytnutia dotácie,
c. stručná charakteristika aktivity, jej zdroje financovania, prínos pre obec, resp.
reprezentácia obce, miesto, dátum začatia a ukončenia aktivity,
d. bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa,
e. doklad osvedčujúci zriadenie subjektu, v prípade, že je žiadateľom nadácia, doloží
k žiadosti doklad o registrácii nadácie alebo záujmového združenia právnických
osôb.
3. Žiadateľ uplatní žiadosť na Obecnom úrade Smižany v termíne do 15. novembra
predchádzajúceho roka. Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok. Obec môže
na základe odôvodnenej žiadosti povoliť výnimku z časového použitia rozpočtových
prostriedkov poskytnutých obcou v príslušnom rozpočtovom roku.
4. Finančné prostriedky sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a ich
koalíciám.
Článok 4
Schvaľovanie dotácií
1. Objem finančných prostriedkov určených na dotácie schvaľuje obecné zastupiteľstvo v
rámci rozpočtu obce na príslušný rozpočtový rok podľa jednotlivých kapitol.
2. Žiadosti na poskytnutie dotácií podľa článku 2 ods. 5 posudzuje a schvaľuje finančná
komisia zriadená pri obecnom zastupiteľstve. Pri posudzovaní žiadosti o pridelení dotácie
sa okrem splnenia náležitostí žiadosti musí prihliadať na výšku dotácie poskytnutú
žiadateľovi v predchádzajúcom roku.
3. Dotáciu je možné poskytnúť v jednom kalendárnom roku na ten istý účel fyzickej alebo
právnickej osobe iba raz a musí sa vyčerpať v tom kalendárnom roku, na ktorý bola
schválená.
4. Na základe odporúčania finančnej komisie obecného zastupiteľstva rozhodne o pridelení
dotácie z rozpočtu obce:
a. starosta obce do výšky 170,00 EUR,
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b. obecné zastupiteľstvo nad 170,00 EUR
5. Žiadosť o pridelenie dotácie, ktorá spĺňa charakter článku 2 ods. 5, bude prerokovaná vo
finančnej komisii, ktorá zároveň dá stanovisko k žiadosti o pridelenie dotácie.
6. O žiadosti, ktorá bude doručená na Obecný úrad Smižany po 15. novembri, rozhodne na
svojom zasadnutí finančná komisia. Finančná komisia podľa požadovanej výšky dotácie
môže rozhodnúť, že žiadosť bude prerokovaná v nasledujúcom rozpočtovom roku, alebo
ak budú voľné finančné zdroje na dotácie v rozpočte môže odporúčať žiadosti vyhovieť.
7. O poskytnutí dotácie musí byť uzavretá písomná dohoda, ktorú za obec podpisuje starosta
obce. Na základe podpísanej zmluvy zamestnanec ekonomického úseku obce vykoná
prevod stanovenej finančnej čiastky na účet žiadateľa, prípadne vyplatí schválenú výšku
dotácie v hotovosti z pokladne obce.

Článok 5
Vyúčtovanie poskytnutých dotácií
1. Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia je povinný vykonať vyúčtovanie do 30 dní od
ukončenia aktivity, na ktorú boli finančné prostriedky poskytnuté, ak nie je v dohode
uvedené inak, najneskôr do 15.12. príslušného roka.
2. Vyúčtovanie obsahuje správu o vyúčtovaní a kópie účtovných dokladov preukazujúce ich
čerpanie. Účtovné doklady musia mať všetky náležitosti, ktoré určuje zákon o
účtovníctve, ako aj prílohy k účtovným dokladom (napr. prezenčné listiny, dodacie listy,
potvrdenia o odovzdaní vecných cien, príjemky, výdajky a pod.).
3. Nevyčerpané finančné prostriedky musia byť vrátené na účet obce, z ktorého boli
poskytnuté. Zároveň je potrebné zaslať avízo o vrátení nevyčerpaných finančných
prostriedkov.
4. Za vyúčtovanie dotácie v podmienkach obce zodpovedá ekonomické oddelenie.
5. V prípade, že žiadateľ nedodrží podmienky stanovené v dohode je povinný dotáciu ihneď
vrátiť.
6. Všetky povinnosti uvedené v bodoch 1 až 5 článku 5 je prijímateľ dotácie povinný splniť
do konca kalendárneho roka.
7. Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Smižany vykonáva
hlavný kontrolór obce.

Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Smižanoch dňa 26.02.2015 uznesením č. 22/3/2015.
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2. Schválené VZN nadobúda účinnosť dňom 19.03.2015
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie obce Smižany č. 81.
Príloha: Vzor žiadosti
Vzor zúčtovania poskytnutej dotácie

V Smižanoch, dňa 11.02.2015

Ing. Michal Kotrady
starosta obce

Návrh VZN bol na úradnej tabuli vyvesený: 11.02.2015
Zvesené dňa: 25.02.2015
Schválené VZN bolo na úradnej tabuli vyvesené: 04.03.2015
Zvesené dňa: 19.03.2015
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Príloha č.1 VZN č. 3/2015

VZOR
Žiadosť

o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Smižany v roku .................
1. Žiadateľ:
a) Názov organizácie, resp. inej právnickej osoby:
_________________________________________________________________________
b) Sídlo a presná adresa žiadateľa, IČO , tel. č.:

_________________________________________________________________________
c) Bankové spojenie, číslo účtu:

__________________________________________________________________________
2. Názov podujatia:
__________________________________________________________________________
3. Miesto a čas konania:
__________________________________________________________________________
4. Usporiadateľ a spoluorganizátori podujatia:
__________________________________________________________________________
5. Zodpovedná osoba usporiadateľa tel.č. (meno a priezvisko, adresa)

__________________________________________________________________________
6. Požadovaná čiastka ako dotácia:

7. Význam podujatia pre obec Smižany:

Dátum
___________________________
podpis a pečiatka žiadateľa
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Príloha č.2 VZN č. 3/2015
Poskytovateľ dotácie: Obec Smižany

Prijímateľ dotácie: .............................................

Účel dotácie : .........................................
............................................

Výška dotácie celkom :

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie za rok .........
Dátum
poskytnutej
čerpanej
dotácie

Číslo :
bank.výpis
u - pokl.
dokl.
účtov.dokl.

Dotácia - poskytnutá
- čerpaná
Text - poznámky

Vypracoval :
Miesto a dátum

Poskytnuté
finančné
prostriedky v
EUR

Schválil :
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Použité
finančné
prostriedky v
EUR

Rozdiel
v EUR

