Všeobecne záväzné nariadenie obce Komoča
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
č. 1/2017
Obec Komoča podľa § 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 v znení neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie obce Komoča o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu
obce (ďalej len „VZN“).

Článok 1.
Predmet nariadenia
1.1

1.2

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje pravidlá postupu pri
poskytovaní dotácie právnickej osobe, ktorej zakladateľom nie je obec a fyzickej osobe
– podnikateľovi z rozpočtu obce, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce
Komoča, alebo pôsobia na území obce Komoča alebo poskytujú služby obyvateľom
obce.
Dotáciou sa rozumie nenávratné finančné prostriedky poskytované právnickej osobe
ktorej zakladateľom nie je obec a fyzickej osobe – podnikateľovi.
Článok 2.
Poskytovanie dotácie

2.1

2.2.
2.3.

Obec môže právnickej osobe, ktorej zakladateľom nie je obec a fyzickej osobe –
podnikateľovi, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce Komoča alebo pôsobia
na území obce Komoča alebo poskytujú služby obyvateľom obce (ďalej aj ako
,,žiadateľ“), poskytnúť dotáciu za podmienok ustanovených týmto nariadením na
podporu
všeobecne
prospešných
služieb, všeobecne
prospešných
alebo
verejnoprospešných účelov, najmä na:
a) tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt,
b) ochranu ľudských práv a základných slobôd,
c) vzdelávanie, výchovy a rozvoj telesnej kultúry,
d) tvorbu a ochrany životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva,
e) zachovanie prírodných hodnôt, plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci
a na podporu podnikania a zamestnanosti.
V rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok sa prostriedky podľa bodu 2.1 rozpočtuje
na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov.
Poskytnutím dotácií nemožno zvýšiť celkový dlh obce.

Článok 3.
Podmienky poskytovania dotácie
3.1

3.2
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
3.3
a)

b)
3.4

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

3.10

3.11

Obec môže na základe odôvodnenej žiadosti poskytnúť žiadateľovi dotáciu na
konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov, schválených v rozpočte obce
na príslušný rozpočtový rok.
Písomná žiadosť musí obsahovať:
presnú identifikáciu žiadateľa
- u fyzických osôb – podnikateľov – meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska,
číslo občianskeho preukazu, resp. rodné číslo,
- u právnických osôb - názov, označenie a sídlo organizácie v súlade s označením
v príslušnom registri (napr. obchodný register, živnostenský register, register
vedený krajským úradom, MV SR a pod.);
bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa,
predmet žiadosti – podrobné uvedenie účelu, na ktorý žiadateľ žiada poskytnúť
finančné prostriedky,
miesto a čas realizácie konkrétnej akcie alebo projektu,
výšku požadovanej dotácie,
predpokladané náklady na splnenie konkrétnej úlohy, na uskutočnenie podujatia alebo
akcie,
u právnickej osoby – meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu žiadateľa, odtlačok
pečiatky žiadateľa, podpis, u fyzickej osoby podpis a číslo občianskeho preukazu.
K žiadosti musí žiadateľ priložiť:
výpis z príslušného registra (obchodný register, živnostenský register, register vedený
krajským úradom, MV SR a pod.) a to pri prvom predložení žiadosti, následne len už
pri zmenách vo výpise),
písomné vyhlásenie žiadateľa, že nemá voči obci a jej zriadeným a založeným
organizáciám žiadne záväzky.
Žiadosť o poskytnutie dotácie na nasledujúci rok žiadatelia predkladajú na obecný úrad
do 31. januára kalendárneho roka. V mimoriadnych a opodstatnených prípadoch
žiadateľ môže podať žiadosť aj v inom termíne.
Žiadateľovi možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce len jedenkrát za kalendárny rok.
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý nemá daňový nedoplatok na miestnych
daniach a miestnom poplatku voči obci.
Na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce nie je právny nárok.
O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo obce.
Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Prijímateľ dotácie
je povinná zúčtovať prostriedky do 60 kalendárnych dní po ich použití, najneskôr však
do 30.11. kalendárneho roka.
Ak poskytnuté prostriedky nemožno vyčerpať do konca kalendárneho roka, prijímateľ
dotácie je povinná požiadať obec o predĺženie termínu zúčtovania. V odôvodnených
prípadoch je možné požiadať i o zmenu účelu použitia prostriedkov.
Prijímateľ dotácie prostriedky, ktoré neboli použité, je povinná ich vrátiť v termíne
zúčtovania na príjmový účet obce.

3.12

Ak prijímateľ dotácie 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.

Článok 4.
Rozhodovanie o poskytnutí dotácie
4.1
4.2
4.3
4.4

O poskytnutí dotácie a o jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo obce.
O zmene predĺženia termínu zúčtovania prostriedkov rozhoduje starosta obce.
O zmene účelu použitia prostriedkov rozhoduje orgán obce, ktorý rozhodol o poskytnutí
dotácie.
O poskytnutí dotácie starosta obce do 30 dní po rozhodnutí o poskytnutí dotácie uzavrie
so žiadateľom zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Zmluva musí mať písomnú
formu a musí obsahovať:
a) účel a podmienky použitia dotácie,
b) výšku dotácie,
c) zúčtovanie dotácie,
d) zodpovednosť za porušenie finančnej disciplíny.
Článok 5.
Záverečné ustanovenia

5.1 Toto VZN č. 1/2017 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Komoča na svojom zasadnutí
dňa 20.11.2017 uznesením č. 46/20112017.
5.2 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1.januára 2018
5.3 Dňom účinnosti tohto VZN stráca platnosť a účinnosť VZN č. 3/2012 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu obce Komoča na ktorom sa uznieslo obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 25/27112012 zo dňa 27.11.2012.

V Komoči 21.11.2017

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 21.11.2017
Zvesené z úradnej tabule dňa

Valéria Lukácsová
starostka obce
v.r.

Príloha č.1

Žiadosť o poskytnutie dotácie
1.

Údaje o žiadateľovi

Názov (obchodné meno, u fyzickej osoby
podnikateľa - meno a priezvisko):

Sídlo žiadateľa
Tel. kontakt
e-mail
IČO
DIČ
Právna forma
Registrácia: číslo, dátum , registračný
orgán
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Adresa bydliska štatutárneho zástupcu
Tel. kontakt štatutárneho zástupcu
e-mail štatutárneho zástupcu
Bankové spojenie: číslo účtu, názov
banky

2.

Účel použitia dotácie z rozpočtu mesta

Požadovaná suma dotácie z rozpočtu obce:

Účel použitia dotácie ( podrobne uviesť
názov akcie, cieľ, miesto konania,
autora projektu, cieľovú skupinu,
predpokladaný počet návštevníkov,
účinkujúcich a pod.):
Druh výdavkov, na ktoré žiadateľ použije
dotáciu z rozpočtu obce:
Termín a miesto použitia dotácie:

Navrhovaná forma prezentácie obce
vzhľadom k poskytnutej dotácii:
Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a v priložených dokladoch, ktoré tvoria prílohu tejto
žiadosti sú úplné a pravdivé.
V zmysle zákona č.122//2013 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním
a sprístupnením osobných údajov.
Dátum .......................

.............................................................
podpis žiadateľa
(štatutárneho orgánu alebo osoby oprávnenej konať za žiadateľa)

Príloha č. 2

Zúčtovanie poskytnutej dotácie
Žiadateľ o dotáciu:
Názov organizácie :
Sídlo :
Zastúpený :
IČO :
DIČ :
Zmluva o poskytnutí dotácie č. ................. :
Predmet zmluvy – účel poskytnutia a použitia dotácie:
......................................................................................................................................................

Číslo
dokladu/
druh
dokladu:

Dodávateľ

Dotácia - účel

Suma

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vyúčtovanie dotácie:
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko osoby zodpovednej za predloženie vyúčtovania dotácie:
Dátum:
Podpis:

Spôsob
úhrady

Dátum
úhrady

