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Obec Sebedražie, podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa § 7 ods. 2, 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2005

„Poskytovanie dotácií z rozpočtu Obce Sebedražie “
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
Článok 1
Predmet úpravy
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je úprava poskytovania dotácií z
rozpočtu obce Sebedražie (ďalej len „obec“)
právnickým
osobám a
fyzickým osobám
podnikateľom (ďalej len „oprávnený subjekt“), okruh oblastí, ktorých sa poskytovanie dotácií týka
a podmienky, za akých môžu byť poskytované.

DRUHÁ ČASŤ
Dotácie
Článok 2
Možnosti poskytovania dotácií
/1/ Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie a návratné finančné výpomoci právnickým
osobám, ktorých zakladateľom je obec Sebedražie , a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom
záujme , v prospech rozvoja územia obce alebo na reprezentáciu obce.
/2/ Iným právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý
pobyt na území obce Sebedražie, obec môže poskytnúť dotácie a návratné finančné výpomoci len
z vlastných príjmov a na podporu všeobecne prospešných služieb a reprezentáciu obce.
/3/ Obec Sebedražie môže poskytovať dotácie dvomi formami:
a/ grantovými programami na podporu všeobecno-prospešných služieb podľa § 2, odsek 2,
písmeno c/ a e/ zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách,
b/ ostatné dotácie podľa § 2, odsek 2, písmeno a/, b/, d/, f/, g/, h/ a i/ zákona č. 213/1997
Z. z. o neziskových organizáciách, a podľa § 2, odsek 3 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách na
zabezpečenie činnosti a nevyhnutné materialové náklady.

Článok 3
Tvorba finančných prostriedkov
Finančnú čiastku určenú na dotácie podľa článku 2, odsek 3, písmeno a/ tohto VZN schvaľuje
obecné zastupiteľstvo v rozpočte obce na príslušný rok. Dotácie môžu byť poskytnuté len v prípade
dostatku zdrojov v rozpočte obce.
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T R E T I A ČA S Ť
Poskytovanie dotácií
Článok 4
Všeobecné podmienky
/1/ Dotácie môžu byť poskytované oprávneným subjektom len na základe žiadosti a za
predpokladu, že ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie majú vysporiadané záväzky voči
obci.
/2/ Na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce nemá oprávnený subjekt právny nárok.
/3/ Dotácia sa neposkytuje politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám.

Článok 5
Žiadosť
/1/ Dotácie sa poskytujú na základe písomnej žiadosti , podpísanej
oprávnenou osobou, ktorá musí obsahovať:
a/ presné označenie oprávneného subjektu (ďalej len žiadateľa) v súlade s označením na
výpise z príslušného registra, u fyzických osôb meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt
b/ bankové spojenie, číslo účtu,
c/ podrobné uvedenie účelu použitia,
d/ celkové náklady potrebné na krytie účelu použitia,
e/ účasť ďalších subjektov na financovaní (vecné alebo finančné plnenie),
f/ odôvodnenie žiadosti,
g/ forma prezentácie obce pri poskytnutí dotácie,
h/ ďalšie aktivity žiadateľa o dotáciu (referencie),
i/ doterajšia činnosť žiadateľa v prospech rozvoja obce,
j/ doklady preukazujúce oprávnenosť osoby, uvedenej ako štatutár, konať v mene organizácie
/2/ Predkladané doklady musia byť originály, alebo kópie, ktorých zhodnosť s originálom
potvrdí svojím podpisom pracovník obecného úradu.
/3/ Obec Sebedražie je oprávnená z vlastnej iniciatívy preverovať skutočnosti uvedené v
žiadosti, ako aj ostatné skutočnosti potrebné pre poskytnutie príspevku.
Článok 6
Postup pri prerokovávaní žiadostí o poskytnutie dotácie
/1/ Žiadosti o poskytnutie dotácie podľa článku 2, odsek 3, písmeno a/ prerokovávajú
komisie obecnného zastupiteľstva, príslušné pre danú oblasť poskytovanej dotácie.
/2/ O poskytnutí dotácie podľa článku 2, odseku 3 rozhoduje obecné zastupiteľstvo uznesením na
návrh príslušnej komisie.

/3/ Dotácia vo výške nad 100 tisíc Sk musí byť menovite uvedená v rozpočte obce na príslušný rok.
Článok 7
Forma poskytovania dotácií
/1/ Dotácie sa poskytujú na príslušný rok a v tom roku musia byť oprávneným subjektom aj použité.

Článok 8
Zúčtovanie poskytnutých dotácií
/1/ Poskytnuté dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce.
/2/ Ročné zúčtovanie poskytnutej dotácie je povinný vykonať žiadateľ písomne na základe
účtovných dokladov a to najneskôr do 1. februára nasledujúceho roka. Žiadateľ predloží vyúčtovanie
Obecnému úradu v Sebedraží . Ten overí, či finančné prostriedky boli použité v súlade
s podmienkami poskytnutia dotácie. Súčasťou vyúčtovania musia byť fotokópie účtovných
dokladov, na ktoré sa v zúčtovaní odvoláva (t. j. kópie faktúr, pokladničných dokladov, výpisov
z účtov a iné). Nie sú prípustné zúčtovacie doklady, ktorých obsahom je odmena za prácu žiadateľa
alebo inej osoby so spoluúčasťou žiadateľa.
/3/ Ak oprávnený subjekt nesplní termín na vyúčtovanie , obec požiada o vrátenie nesprávne
vyúčtovanej časti dotácie.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Záverečné ustanovenia
Článok 9
/1/ Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:
a/ obecné zastupiteľstvo,
b/ hlavný kontrolór obce,
c/ zamestnanci obce.
/2/ Obec Sebedražie a starostom poverení zamestnanci sú oprávnení vykonávať kontrolu
efektívnosti použitia dotácie. Žiadateľ je povinný pri kontrolných akciách vykonávaných obcou
poskytnúť potrebnú súčinnosť.
/3/ Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce

Ing. Peter Juríček
starosta obce

Vyvesené : 24.1.2005

