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Obecné zastupiteľstvo v Dubovej na  základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov pre vykonanie § 7 ods. 2 až 6 zákona č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

vydáva  toto 

 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 38   

o dotáciách z rozpočtu obce 
 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej aj VZN) upravuje podmienky poskytovania 

finančných dotácií (ďalej len dotácia) z rozpočtu obce za predpokladu, že obec má na 

tento účel v rozpočte na príslušný rozpočtový rok vyčlenené finančné prostriedky. 

2. Pod pojmom „dotácia“ sa rozumie nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu 

obce na účel vymedzený v § 3 tohto VZN.  

3. Na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce nie je právny nárok. 

4. Poskytnutím dotácie sa nesmie narušiť vyrovnanosť rozpočtu obce. 

 

 

§ 2 

Okruh možných príjemcov 

 

1. Dotáciu z rozpočtu obce možno poskytnúť pri splnení ďalej ustanovených podmienok 

žiadateľom: 

a) právnickej osobe, alebo fyzickej osobe - podnikateľovi so sídlom, alebo trvalým 

pobytom na území obce Dubová alebo ktorí pôsobí, vykonáva činnosť na území obce 

Dubová, alebo poskytuje služby obyvateľom obce Dubová1  

b) právnickým osobám založených obcou na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom 

záujme alebo v prospech rozvoja územia obce2, 

c) inej obci alebo VÚC,  

 

§ 3 

Účel poskytnutia dotácií 

 

Obec môže zo svojho rozpočtu poskytnúť finančnú dotáciu: 

 - pre žiadateľov podľa § 2 ods. 1 písm. a) 

a)  na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo 

verejnoprospešných účelov, 

b) na podporu podnikania,  

c) na podporu zamestnanosti,  

  

- pre žiadateľov podľa § 2 ods. 1 písm. b) 

na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme, v súlade s týmto VZN iba na podporu 

všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, 

                                                           
1 § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
2 § 7, ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení  
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najmä v oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, kultúry a športu, humanitných, 

charitatívnych a občianskych aktivít, aktivít cirkví, náboženských spoločností a aktivít 

týkajúcich sa životného prostredia3pre jednotlivcov alebo skupiny obyvateľov v obci Dubová, 

 

- pre žiadateľov podľa § 2 ods. 1 písm. c) 

v prípade, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec Dubová alebo ak ide o poskytnutie pomoci 

pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území.  

Právnickej osobe podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) a b) možno poskytnúť dotáciu 

z rozpočtu obce len v tom prípade, ak táto právnická osoba nemá právoplatne uložený trest 

zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc  podporu 

poskytovanú z fondov Európskej únie. 

 

Pre účely tohto VZN ako vymedzenie pojmov sa rozumie: 

- všeobecne prospešnými službami najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnej 

pomoci a humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia 

duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a základných slobôd, vzdelávanie, 

výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné 

služby, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľov, služby na 

podporu obecného rozvoja a zamestnanosti. 

- všeobecne prospešnými alebo verejnoprospešnými účelmi najmä rozvoj a ochrana 

duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv a iných humanitných 

cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana 

zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie 

individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca, alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli 

v ohrození života, alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou 

a spoločné plnenie úloh samosprávy v záujme rozvoja územia obce4 

 

§ 4 

Podmienky poskytnutia dotácie 

 

1. Základnou podmienkou poskytnutia dotácie je, že žiadateľ nemá voči obci žiadne 

záväzky. 

2. Subjekt, ktorý žiada o poskytnutie dotácie, musí predložiť písomnú žiadosť.  

3. Vo výnimočných prípadoch môže písomnú žiadosť za subjekt podľa § 2 ods. 1. písm. a) – 

spoločenskú organizáciu,  podať poslanec Obecného zastupiteľstva v Dubovej, ktorý sa 

stane automaticky garantom a musí získať dodatočné potvrdenie žiadosti oprávnenej 

osoby subjektu s prílohami. 

4. Písomná žiadosť na jednorazový projekt obsahuje najmä: 

a) názov, adresu žiadateľa a ďalšie identifikačné a kontaktné údaje, 

b) IČO, DIČ resp. č. občianskeho preukazu, bankové spojenie v tvare IBAN, 

c) údaje o akcii – projekte, jeho názov, autor, odborný garant (odborník z oblasti účelu 

použitia prostriedkov), garant za obec (poslanec OZ, alebo člen komisie), termíny 

realizácie, 

d) výšku požadovanej dotácie, spoluúčasť žiadateľa a predpokladané celkové náklady na 

projekt, 

e) popis projektu, podnikateľského zámeru alebo pripravovanej aktivity, jeho ciele a 

prínosy pre obec, štruktúru nákladov a štruktúru zdrojov financovania, v prípade 

podnikateľského zámeru aj odborný ekonomický predpoklad návratnosti, 

f) podpis oprávnenej osoby a pečiatka subjektu. 

                                                           
3 )§ 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. 

a napríklad  § 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov 
4 ) §4, ods. 3, písm. f), h), o) a p) a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 
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Na žiadosť použije žiadateľ tlačivo, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia a 

ďalšie dôležité doklady a údaje pripojí k žiadosti ako prílohy  (živnostenský list, 

zakladaciu listinu, výpis z obchodného registra, ....), ktoré si môže vyžiadať príslušná 

komisia, alebo obecné zastupiteľstvo pri posudzovaní žiadosti. 

5. Žiadateľ o poskytnutie dotácie predloží žiadosť Obecnému úradu v Dubovej v termíne do 

31. októbra roka predchádzajúceho roku použitia dotácie. Mimoriadnu žiadosť je možné 

predložiť kedykoľvek. 

6. Pri splnení podmienok sa žiadosť  postúpi na odsúhlasenie vo finančnej a ďalšej vecne 

príslušnej komisii obecného zastupiteľstva. O poskytnutí dotácie rozhodne obecné 

zastupiteľstvo schválením rozpočtu a alokovaním sumy určenej na dotácie  

7. Pri splnení podmienok sa mimoriadna žiadosť postúpi na odsúhlasenie vo finančnej 

alebo ďalšej vecne príslušnej komisii obecného zastupiteľstva. O poskytnutí dotácie sa 

rozhoduje samostatne a nezávisle od schvaľovania dotácii podľa ods. 7 tohto ustanovenia 

VZN. V prípade, ak žiadateľ požiada obec o pridelenie dotácie vo výške nižšej ako 1.500 

€, rozhodne o nej starosta obce.  V prípade, ak žiadateľ požiada obec o pridelenie dotácie 

vo výške rovnej alebo vyššej ako 1.500 €, rozhodne o nej obecné zastupiteľstvo.  

8. Žiadateľ bude o poskytnutí alebo neposkytnutí dotácie informovaný do 30 dní od 

schválenia rozpočtu. V prípade mimoriadnej žiadosti bude žiadateľ informovaný do 30 dní 

od prijatia uznesenia obecným zastupiteľstvom.  

9. Zároveň bude žiadateľ vyzvaný k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie, v ktorej budú 

definované všetky podmienky, účel, výška aj zúčtovanie dotácie.  

10. Žiadateľ – príjemca je povinný použiť poskytnuté prostriedky efektívne, hospodárne 

a účelne. Pri obstarávaní je povinný sa riadiť platnými predpismi.  

11. Každá zmena použitia dotácie podlieha predchádzajúcemu schváleniu v obecnom  

zastupiteľstve alebo starostom obce v závislosti od toho, ktorý subjekt pridelenie dotácie 

žiadateľovi schválil. 

12. Pre dotáciu občianskym združeniam, neziskovým organizáciám a nadáciám bude dotácia 

v súlade s týmto VZN poskytnutá, ak preukáže minimálnu 10% spoluúčasť vlastnými 

finančnými prostriedkami podieľať sa na projektoch  podporených dotáciou, pre 

podnikateľov a ostatné právnické osoby 50% spoluúčasť podieľať sa vlastnými 

finančnými prostriedkami na projektoch podporených dotáciou. Projektom sa pre účely 

tohto VZN rozumie aj bežná činnosť žiadateľa vrátane prevádzkových nákladov. Pre 

prípad pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej 

udalosti sa spoluúčasť neurčuje. 

 

§ 5 

Zúčtovanie poskytnutých dotácií 

 

1. Príjemca dotácie vykoná ročné zúčtovanie poskytnutej dotácie s  rozpočtom obce do 

15.decembra roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá,  prípadne do 30 dní po ukončení 

jednorazovej akcie, na ktorú bola dotácia poskytnutá, nie však neskôr ako 15.decembra 

roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá, predložením zaúčtovaných originálov 

relevantných dokladov a aj ich kópií pre obec. 

2. Obec si vyhradzuje právo kontroly účelnosti použitia poskytnutých dotácií 

prostredníctvom Hlavného kontrolóra,  resp. komisie obce Dubová. 

3. Ustanovenia osobitných právnych predpisov o rozpočtových pravidlách a spôsobe 

nakladania s poskytnutými prostriedkami nie sú týmto nariadením dotknuté. 

 

 

§ 6 

Sankcie 

 

1. Právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá použila dotáciu na iný účel ako bola 

poskytnutá alebo ju v stanovenej lehote nezúčtovala, je povinná obci Dubová dotáciu na 
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základe zápisu Hlavného kontrolóra o kontrole na výzvu vrátiť a zaplatiť penále vo výške 

0,2 % z neoprávnene použitej sumy za každý deň od prijatia dotácie až do jej vrátenia, 

najviac do výšky dvojnásobku poskytnutej sumy a najmenej vo výške 50,- €. 

. 

 

§ 7 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Na poskytovanie dotácií pre subjekty podľa § 2 ods. 1 písm. b) a c ) sa ustanovenia tohto 

VZN vzťahujú primerane. 

2. Poskytnuté povinné a nepovinné prílohy žiadosti podľa § 4 nemusí žiadateľ dokladať 

opakovane, ak neprišlo k žiadnym zmenám. 

3. Zmeny tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo  3/5 väčšinou poslancov prítomných 

na rokovaní, zmeny príloh schvaľuje Obecné zastupiteľstvo  uznesením. 

4. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2016 a účinnosť nadobúda 

dňa 1.1.2017.  

      

 

návrh vyvesený na úradnej tabuli obce:    1.12.2016   

po schválení vyhlásené zverejnením:  16.12.2016 

zvesené po vyhlásení z úradnej tabule obce:   10.1.2017    

                               

            

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

Podpísal dňa :16.12.2006                       starosta obce 

             Ľudovít Ružička  

 


