Obec Dolná Streda

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dolná Streda

Návrh VZN
Vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce dňa:

24.09.2021

VZN schválené
Obecným zastupiteľstvom v Dolnej Strede dňa:

13.10.2021

VZN vyhlásené
po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

14.10.2021

VZN účinné dňom:

30.10.2021

Obec Dolná Streda 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 toto všeobecne záväzné nariadenie.
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dolná
Streda (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky a postup pre poskytnutie dotácií z rozpočtu
obce
a) právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je obec,
b) fyzickej osobe – podnikateľovi.
(2) Podmienkou na poskytnutie dotácií subjektom uvedených v odseku 1 písm. a) a b) je, že
a) majú sídlo, miesto podnikania alebo trvalý pobyt na území obce, alebo
b) pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území obce, alebo
c) poskytujú služby občanom obce,
d) nemajú právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest
zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.
(3) Obec môže poskytnúť dotácie len na podporu
a) všeobecne prospešných služieb, alebo
b) verejnoprospešných účelov, alebo
c) podnikania a zamestnanosti, najmä aktivity v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej
starostlivosti, vzdelávania, kultúry, telesnej výchovy a športu, životného prostredia
a zdravotníctva.
§2
Vymedzenie pojmov
(1) Dotácia poskytnutá z rozpočtu obce je nenávratný finančný prostriedok poskytnutý
oprávnenému subjektu v schválenej výške, na účel a za podmienok ustanovených v zmysle
tohto VZN.
(2) Žiadateľom je právnická osoba, alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý požiada
o poskytnutie dotácie.
(3) Príjemcom je žiadateľ, ktorému bolo schválené poskytnutie dotácie.
(4) Predchádzajúci rok je kalendárny rok, v ktorom bola žiadateľom podaná žiadosť
o poskytnutie dotácie.
(5) Príslušný rok je kalendárny rok čerpania dotácie.
(6) Všeobecne prospešné služby a účely sú najmä:
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 regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.
(7) Verejnoprospešným účelom sa na účely tohto VZN rozumie najmä:
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 a obnova prírodných hodnôt, kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce,
e) ochrana zdravia,
f) ochrana práv detí a mládeže,
g) rozvoj vedy, vzdelania a telovýchovy,
h) plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupiny osôb, ktoré
sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou
pohromou.
§3
Poskytnutie dotácií
(1) Výšku finančných prostriedkov určených na poskytnutie dotácií schvaľuje zastupiteľstvo
v rámci rozpočtu obce na príslušný rozpočtový rok.
(2) Obec môže na základe odôvodnenej žiadosti povoliť výnimku z časového použitia
rozpočtových prostriedkov poskytnutých obcou v príslušnom rozpočtovom roku formou
dotácie.
§4
Podmienky poskytovania dotácií
(1) Dotácia môže byť poskytnutá len na základe písomnej žiadosti predloženej obci
žiadateľom na predpísanom tlačive, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto VZN a ktorá sa podáva do
31.10. predchádzajúceho roka. Žiadosť na poskytnutie dotácie sa nesmie vzťahovať na už
uskutočnené akcie.
(2) Dotácia sa môže požadovať iba vo vymedzených oblastiach v zmysle § 1 ods. 3 tohto
VZN a v súlade s prioritami rozvoja obce.

(3) Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ak ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie
má vysporiadané všetky záväzky voči obci, daňovému úradu, sociálnej poisťovni, zdravotným
poisťovniam a žiadateľ nie je v konkurze, resp. reštrukturalizácii, v likvidácii, nie je voči
nemu vedené exekučné konanie a nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie
alebo subvencie, čo preukáže čestným vyhlásením, ktoré tvorí prílohu č. 2 tohto VZN.
(4) Dotáciu je možné poskytnúť v jednom kalendárnom roku na ten istý účel iba raz, pričom
sa musí vyčerpať v tom kalendárnom roku, v ktorom bola poskytnutá.
(5) Dotácie nie je možné poskytnúť na:
a) nákup alkoholických a tabakových výrobkov,
b) honoráre, mzdy, odmeny a odvody organizátorov podujatí,
c) splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov.
(6) Poskytnuté dotácie z rozpočtu obce podliehajú ročnému vyúčtovaniu a ich poskytnutím sa
nemôže zvýšiť celkový dlh obce.
(7) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
(8) Dotácie sa neposkytujú na činnosť politických strán alebo hnutí.
§5
Žiadosť o dotáciu
(1) Písomná žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva prostredníctvom podateľne Obecného
úradu v Dolnej Strede na predpísanom tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto VZN. Žiadateľ
predkladá žiadosť do 31.10. predchádzajúceho roku. Žiadosti predložené po uvedenom
termíne nebudú zaradené do procesu posudzovania.
§6
Posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie
(1) Po prijatí žiadosti posudzuje Obecný úrad Dolná Streda ich vecnú a formálnu správnosť
a úplnosť. V prípade zistenia nedostatkov bude žiadateľ vyzvaný, aby ich v lehote do 10 dní
od doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov odstránil. V prípade ich neodstránenia budú
takéto žiadosti vyradené z procesu posudzovania. Uvedeným postupom nie je dotknuté právo
žiadateľa podať žiadosť opätovne.
(2) O poskytnutí dotácie rozhoduje Obecné zastupiteľstvo Dolná Streda.
(3) Schválené dotácie sa prideľujú priebežne počas príslušného kalendárneho roka.
§7
Forma poskytnutia dotácií
(1) Schválenú dotáciu je možné poskytnúť len na základe písomnej zmluvy o poskytnutí
dotácie (ďalej len „zmluva“), uzatvorenej medzi obcou a žiadateľom. Za obec zmluvu

podpisuje starosta obce alebo ním poverená osoba, za žiadateľa oprávnená osoba. Vzor
zmluvy je v prílohe č. 3 tohto VZN.
(2) Zmluva sa uzavrie spravidla do 31.03. príslušného roka, je vyhotovená v dvoch
rovnopisoch, pre každú stranu v jednom rovnopise.
(3) Zmluva musí obsahovať:
a) výšku schválenej dotácie a určenie termínu jej poukázania na účet žiadateľa, pričom tento
termín bude spravidla do 30 dní od uzatvorenia zmluvy,
b) účel použitia dotácie s podmienkou účelného a hospodárneho vynakladania prostriedkov,
c) termín realizácie,
d) právo obce Dolná Streda vykonať kontrolu použitia poskytnutých finančných prostriedkov
u žiadateľa,
e) záväzok žiadateľa vrátiť dotáciu obci a uhradiť dohodnutú zmluvnú pokutu v prípade
nedodržania podmienok zmluvy,
f) termín a spôsob vyúčtovania dotácie,
g) termín a spôsob vrátenia prípadných nepoužitých finančných prostriedkov,
h) vymedzenie spôsobu prezentácie obce ako podporovateľa účelu poskytnutia dotácie,
i) sankcie a zmluvnú pokutu v prípade nedodržania podmienok zmluvy,
j) ďalšie dohodnuté podmienky.
(4) Na základe zmluvy finančné oddelenie OcÚ vykoná prevod stanovenej finančnej sumy na
účet žiadateľa, prípadne uhradí predloženú faktúru do schválenej výšky dotácie.
§8
Zúčtovanie poskytnutých dotácií
(1) Poskytnutie dotácií v príslušnom kalendárnom roku podlieha ročnému zúčtovaniu
s rozpočtom obce. Vzor zúčtovania je uvedený v prílohe č. 4 tohto VZN.
(2) Prijímateľ dotácie je povinný predložiť jej písomné zúčtovanie v termíne určenom
v zmluve o poskytnutí dotácie. Takto určený termín v zmluve môže byť najneskôr 15.12.
príslušného kalendárneho roka. Vyúčtovanie dotácie poskytnutej obcou na podujatia
realizované od 15.12. príslušného rozpočtového roka do 31.12.príslušného rozpočtového roka
je prijímateľ dotácie povinný predložiť najneskôr do 15.01. nasledujúceho rozpočtového roka.
(3) Prijímateľ dotácie je povinný písomne predložiť finančnému oddeleniu OcÚ vyúčtovanie
dotácie, ktoré musí obsahovať:
a) vecné zhodnotenie dosiahnutého účelu, na ktorý bola dotácia použitá,
b) čitateľné fotokópie všetkých účtovných dokladov v zmysle platnej uzatvorenej zmluvy,
c) tabuľku vyúčtovania dotácie.
(4) Správnosť a úplnosť finančného vyúčtovania dotácií overuje a schvaľuje finančné
oddelenie Obecného úradu a hlavný kontrolór obce.

(5) Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie je prijímateľ povinný vrátiť na
účet obce súčasne s vyúčtovaním dotácie.
§9
Kontrola a sankcie
(1) Obec Dolná Streda je oprávnená vykonávať kontrolu účelnosti a efektívnosti použitia
poskytnutých dotácií a plnenia povinností príjemcu v zmysle tohto nariadenia a zmluvy
o poskytnutí dotácie v každom štádiu realizácie dotácie. Prijímateľ dotácie je povinný pri
kontrole poskytnúť potrebnú súčinnosť.
(2) Sankcie za nedodržanie podmienok stanovených zmluvou budú podrobnejšie upravené
v zmluve o poskytnutí dotácie.
§ 10
Záverečné ustanovenia
(1) Toto VZN obce bolo prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.10.2021
a schválené uznesením č. 346/2021/20
(2) VZN č. 1/2021 nadobúda platnosť a účinnosť 15-tym dňom odo dňa jeho zverejnenia na
webovom sídle obce.
Prílohy – vzor tlačív:
1. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce
2. Čestné vyhlásenie žiadateľa
3. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
4. Zúčtovanie dotácie poskytnutej obcou

V Dolnej Strede, dňa 14.10.2021

PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry
starosta obce

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
na poskytnutú dotáciu:

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a v priložených dokladoch, ktoré tvoria prílohu tejto žiadosti, sú úplné
a pravdivé.

.............................................................
Dátum .......................

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

Príloha č. 2

Čestné vyhlásenie žiadateľa
Podpísaný štatutárny zástupca:
..............................................................................
Meno, priezvisko, titul:
...............................................................................
Organizácie (názov organizácie, príp. meno žiadateľa)
.................................................................................
So sídlom/ miesto podnikania
................................................................................
Požadujúci dotáciu na projekt (účel)

čestne vyhlasujem, že:

1. nie som (organizácia nie je) dlžníkom obce Dolná Streda,
2. nie som (organizácia nie je) v konkurze ani nebolo začaté konkurzné ani reštrukturalizačné
konanie, nebol voči mne (organizácii) podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, ani nebol
zamietnutý návrh pre nedostatok majetku a nie som (organizácia) v likvidácii, nie je voči mne
(organizácii) vedené exekučné konanie,
3. mám vyrovnané všetky finančné vzťahy (nemám nedoplatky) voči Daňovému úradu,
Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam,
4. nebol mi (organizácii) právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie
alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie,
5. pravdivo som uviedol všetky údaje v žiadosti.

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

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

Podpis štatutárneho zástupcu

dátum a miesto

Príloha č. 3
Zmluva o poskytnutí dotácie
č.
uzatvorená medzi
1. Obec Dolná Streda
V zastúpení: PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry
Sídlo: Dolná Streda č. 650, 925 63 Dolná Streda
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
IBAN: SK23 0200 0000 0009 1852 8132
IČO: 00611638
DIČ: 2021002522
Ďalej ako „poskytovateľ“

2. Názov organizácie:
V zastúpení:
Sídlo:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Ďalej ako „prijímateľ“

Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle §51 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov a zmien, v nadväznosti na ustanovenia §7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zmien a Všeobecne
záväzného nariadenia obce Dolná Streda č. 1/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dolná Streda, zmluvu
o poskytnutí dotácie v nasledovnom znení.

Článok I.
Predmet a účel plnenia
1. Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie žiadateľovi pre oblasť podporovanú poskytovaním dotácií
z rozpočtu obce Dolná Streda v zmysle §1 ods. 3 VZN č. 1/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dolná
Streda.
2. Dotácia sa poskytuje na základe predloženej a schválenej žiadosti o poskytnutie dotácie na (konkrétne
vymedzenie činnosti) v roku (uviesť rok). Dotácia je účelovo viazaná na (vymenovať).
3. Prijímateľ vyhlasuje, že údaje ním uvedené v žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Dolná Streda
a v čestnom vyhlásení sú pravdivé. V opačnom prípade sa zaväzuje vrátiť poskytovateľovi dotáciu v plnej výške.
4. Prijímateľ môže poskytnutú dotáciu použiť výlučne na tento účel: (vymedzenie).

Článok II.
Výška dotácie a čas plnenia
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu v schválenej výške (uviesť sumu) Eur, slovom: (uviesť sumu).
Poskytnutie dotácie bolo schválené na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. ........... zo dňa ............
2. Poskytovateľ sa zaväzuje dotáciu poskytnúť na účet prijímateľa bezhotovostným spôsobom v termíne do 15
dní od účinnosti zmluvy.

Článok III.
Povinnosti prijímateľa
1. Prijímateľ sa zaväzuje, že poskytnutú dotáciu použije na účel uvedený v čl. I., bod 4 tejto zmluvy.
2. Poskytnutá dotácia nesmie byť použitá na nákup alkoholických nápojov, tabakových výrobkov a na honoráre,
mzdy, odmeny a odvody organizátorov a funkcionárov, ako aj splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov.

Článok IV.
Zúčtovanie
1. Prijímateľ sa zaväzuje, že zúčtovanie dotácie preloží poskytovateľovi najneskôr do 15.12. rok, a to
predpísanou formou a na tlačive, ktoré je prílohou č. 4 VZN obce č. 1/2021 o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu.
2. V prípade, ak prijímateľ dotácie ukončí svoju činnosť v priebehu kalendárneho roku, je povinný zúčtovať
poskytnutú dotáciu najneskôr v lehote 30-tich dní od ukončenia činnosti.
3. Ak príjemca dotácie nepredloží vyúčtovanie v stanovenom termíne, alebo ju použije na iný účel, ako bola
určená, je povinný ju vrátiť v plnej výške poskytovateľovi najneskôr do 31.12. toho roku, v ktorom mu bola
poskytnutá.

Článok V.
Kontrola a sankcie
1. Poskytovateľ dotácie si vyhradzuje právo kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti využitia použitých
finančných prostriedkov prostredníctvom hlavného kontrolóra obce a poverených zamestnancov Obecného
úradu. Prijímateľ dotácie je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri výkone kontroly.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.12. príslušného kalendárneho roku, v ktorom bola uzatvorená.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť na druhý deň po jej
zverejnení poskytovateľom dotácie.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že obsah zmluvy sa môže meniť len na základe jej dodatkov.
4. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých 1 rovnopis dostane poskytovateľ a 1 rovnopis dostane
prijímateľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, zmluva nebola uzatvorená v tiesni
ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a autentičnosť zmluvy potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Dolnej Strede, dňa .....................

V Dolnej Strede, dňa ...........................

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

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

za prijímateľa

za poskytovateľa

Príloha č. 4
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

Spôsob
úhrady

Dátum
úhrady

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

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

