OBEC LOŠONEC

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 3/2016

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Lošonec

Návrh VZN vyvesený dňa: 12.8.2016
zvesený dňa: 08.9.2016
VZN schválené dňa: 13.09.2016
Uznesenie č.: 46/2016
Schválené VZN vyvesené dňa: 23.9.2016
Účinnosť: 1. januára 2017

Obecné zastupiteľstvo v Lošonci na základe samosprávnej pôsobnosti podľa ustanovenia § 4
ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. a podľa ustanovenia § 7 ods. 2 a 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p., v záujme utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce
obyvateľov obce, chrániť životné prostredie, ako aj utvárať podmienky na zabezpečovanie
zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, kultúry, osvetovej činnosti, záujmovej umeleckej
činnosti, telesnej kultúry a športu, vydáva toto:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3/2016

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Lošonec

Čl. I
Predmet nariadenia
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je vymedziť okruh
subjektov, stanoviť podmienky a upraviť spôsob a postup pri poskytovaní dotácií z rozpočtu
Obce Lošonec.

Čl. II
Zdroje dotácií
1. Obec vytvára zdroje pre poskytovanie dotácií iba z vlastných prostriedkov z rozpočtu
obce.
Čl. III
Účel poskytovaných dotácií
1. Obec môže poskytnúť dotácie zo svojho rozpočtu:
a) právnickej osobe, ktorej zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo
verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce,
b) inej obci 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 jej území,
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c) právnickej osobe neuvedenej v ods. 1 písm. a) a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí
majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť
na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce.
2. Dotácie z rozpočtu obce podľa ods. 1 písm. c) môže obec poskytnúť len na podporu:
a) všeobecne prospešných služieb,
b) všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov,
c) podnikania a zamestnanosti.
3. Všeobecne prospešnými službami pre účely tohto VZN je:
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
d) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
h) služby na podporu rozvoj obce a zamestnanosti.
4. Verejnoprospešným účelom pre účely tohto VZN je:
a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
c) ochrana a tvorba životného prostredia,
d) zachovanie prírodných hodnôt,
e) ochrana zdravia,
f) ochrana práv detí a mládeže
g) rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy,
h) plnenie individuálnej určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb,
ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí
živelnou pohromou,
i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.
Čl. IV
Podmienky poskytovania dotácií
1. Dotáciu v zmysle tohto VZN možno poskytnúť len na základe písomnej žiadosti (príloha č.
1).
2. Žiadosť o poskytnutie dotácie je možné predložiť do 31. októbra príslušného
kalendárneho roka na obdobie nasledujúceho kalendárneho roka osobne alebo poštou do
podateľne Obecného úradu v Lošonci. Rozhoduje dátum na poštovej pečiatke.
V mimoriadnych a opodstatnených prípadoch žiadateľ môže podať žiadosť aj v inom
termíne.
3. Dotáciu možno poskytnúť len žiadateľovi, ktorý má ku dňu podania žiadosti o poskytnutie
dotácie vysporiadané záväzky voči obci, čo deklaruje na tlačive „Čestné prehlásenie
žiadateľa“ (príloha č. 2).
4. Dotáciu je možné poskytnúť žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku na rovnaký účel len
raz a žiadateľ je povinný dotáciu vyčerpať v rozpočtovom roku, na ktorý bola schválená.
5. Na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce nie je právny nárok.
6. Pri rozhodovaní o pridelení dotácií a ich výške sa prihliada predovšetkým na význam
realizovaných činností daným žiadateľom pre obec, k finančnej náročnosti realizovaných
činností, k účelnosti finančnej dotácie a k dodržaniu podmienok zúčtovania predošlej
dotácie.
VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Lošonec

Strana 3

7. Pri poskytovaní dotácie sú prednostne podporované projekty realizované na území obce
Lošonec.
Čl. V
Posudzovanie žiadostí a schvaľovanie dotácií
1. Objem finančných prostriedkov určených v príslušnom rozpočtovom roku na poskytnutie
dotácií určuje Obecné zastupiteľstvo v Lošonci pri schvaľovaní rozpočtu obce na príslušný
rozpočtový rok alebo pri schvaľovaní zmien rozpočtu.
2. Dotácie budú poskytnuté len tým žiadateľom, ktorých činnosťou sa utvárajú a chránia
zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chránia životné
prostredie, utvárajú podmienky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie,
kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú, kultúrnu a športovú
činnosť.
3. Pri posudzovaní žiadosti sa prihliada na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri
nakladaní s verejnými prostriedkami.
4. Pri rozhodovaní o pridelení dotácie sa prihliada na výšku dotácie, ktorá bola žiadateľovi
poskytnutá v predchádzajúcich rokoch.
5. O poskytnutí dotácie a o jej výške rozhodujú orgány obce takto:
a) starosta obce posudzuje a schvaľuje
- dotáciu do výšky 250,00 € žiadateľom, korí sú právnické osoby,
- dotáciu do výšky 150,00 € žiadateľom, ktorí sú fyzické osoby - podnikatelia,
b) obecné zastupiteľstvo rozhoduje v ostatných prípadoch.
6. Dotáciu je možné poskytnúť len na základe písomnej Zmluvy o poskytnutí dotácie (ďalej
len Zmluva) uzavretej medzi obcou Lošonec a žiadateľom.
7. Zmluvu uzatvorí Obec Lošonec ako poskytovateľ dotácie so žiadateľom ako prijímateľom
dotácie do 30 dní po schválení dotácie. Zmluva musí mať písomnú formu.
Čl. VI
Použitie a zúčtovanie dotácie
1. Žiadateľ je povinný použiť dotáciu výhradne na účel, na ktorý mu bola poskytnutá.
2. Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Žiadateľ, ktorému
bola poskytnutá dotácia, je povinný ju zúčtovať do 30 dní po jej použití, najneskôr však do
30. novembra príslušného rozpočtového roka na predpísanom tlačive „Zúčtovanie
dotácie“ (príloha č. 3).
3. Povinnou prílohou zúčtovania sú kópie účtovných dokladov preukazujúcich použitie
dotácie na stanovený účel – pokladničné doklady, objednávky, faktúry, dodacie listy,
bankové výpisy, doklady z registračnej pokladnice......
4. Ak prijímateľ dotácie nepredloží zúčtovanie dotácie v stanovenom termíne alebo použije
dotáciu na iný účel ako bol určený v Zmluve, je povinný dotáciu vrátiť v plnej výške na
účet obce do 10 dní odo dňa, ktorý bol v zmluve stanovený ako termín zúčtovania dotácie.
5. Nevyčerpané finančné prostriedky je prijímateľ povinný vrátiť na účet obce určený
v zmluve o poskytnutí dotácie do 10 dní odo dňa, ktorý bol v zmluve stanovený ako
termín zúčtovania dotácie.
6. Ak obec zistí, že žiadateľ uviedol nepravdivé informácie v žiadosti o poskytnutie dotácie
alebo inak porušil toto VZN, je povinný poskytnutú dotáciu vrátiť v plnej výške na účet
obce do 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy obce.
7. Na porušenie finančnej disciplíny sa vzťahujú ustanovenia § 31 zákona č. 523/2004 Z. z.
v z.n.p.
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Čl. VII
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú orgány obce, ktorými sú starosta obce,
hlavný kontrolór obce a zamestnanci obce na základe poverenia starostu obce.
2. Zmeny a doplnky tohto VZN možno robiť novelou VZN alebo novým VZN.
3. Návrh VZN bol zverejnený v úradnej tabuli obce Lošonec od 12. augusta 2016 do 8.
septembra 2016 a na webovej stránke obce Lošonec.
4. Toto VZN bolo prerokované a schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Lošonci dňa 13. septembra 2016 uznesením 46/2016.
.
5. Toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
.
6. Týmto VZN sa ruší v plnom znení VZN č. 1/2005 o podmienkach poskytovania
dotácie z rozpočtu obce zo dňa 23.6.2005.

..................................................
Mgr. Juraj Rábara
starosta obce
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