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Obecné zastupiteľstvo v Žakarovciach vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a podľa § 

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

doplnení niektorých zákonov vydáva: 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 17/2020 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Žakarovce 

 
§1 

Predmet nariadenia 

 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie") upravuje pravidlá postupu 

pri poskytovaní dotácií z rozpočtu obce na podporu všeobecne prospešných služieb1, 

všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov2 na podporu podnikania 

a zamestnanosti. 

2) Dotáciou sa rozumie nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu obce.  

 

§2 

Poskytovanie dotácie 

 

1) Finančné zdroje na poskytovanie dotácií sú každoročne vyčlenené v rozpočte obce 

Žakarovce na príslušný rozpočtový rok.  

2) Na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce nie je právny nárok.  

3) Poskytnuté dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce a ich poskytnutím 

nemožno zvýšiť celkový dlh obce. 

 

§ 3 

Podmienky poskytovania dotácie 

 

1) Obec Žakarovce, ako poskytovateľ dotácie, môže na základe písomnej žiadosti na 

tlačive „ Žiadosť o poskytnutie dotácie“, ktoré je prílohou VZN, doručenej na Obecný 

úrad v Žakarovciach  poskytnúť žiadateľovi dotáciu podľa § 2.  

2) Žiadateľ musí mať ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie vysporiadané všetky 

záväzky voči Obci Žakarovce. 

3) Dotácie sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám. 

4) Dotácia sa neposkytuje žiadateľovi, ktorý v predchádzajúcom roku nedodržal zmluvné 

podmienky o poskytnutí dotácie. 

       5) Dotácia sa ďalej neposkytuje žiadateľovi, voči ktorému 

a) je právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo      

    trest  zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, 

b) je vedené konkurzné a reštrukturalizačné konanie, 

c) je vedené trestné konanie, 

d) je v úpadku alebo v likvidácii. 

 

6) Dotáciu nie je možné poskytnúť na: 

a) úhradu miezd, platov a odmien (napr. z pracovnoprávnych vzťahov a z dohôd o 

prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru), 

 

b) nákup alkoholických a tabakových výrobkov,  
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c) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,  

d) úhradu záväzkov výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,  

e) splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,  

f) prevádzkové a režijné náklady spojené s pravidelne sa opakujúcimi bežnými 

aktivitami žiadateľa a nesúvisiace s projektom.,/napr. energetické vstupy.../ 

g) úhradu daní vrátane DPH, ak prijímateľom dotácie je platca DPH,  

h) úhradu správnych, súdnych, miestnych a iných poplatkov 

i) úhradu pokút a sankcií  

j) náklady, ktoré sa nedajú preukázať účtovnými dokladmi. 

 

7) Žiadateľ je povinný zabezpečiť pri verejnom šírení a použití projektu alebo diela 

vhodnú  propagáciu poskytovateľa o poskytnutí finančnej podpory úradným 

označením „Realizované   s  finančnou podporou Obce Žakarovce“ (napr. na 

plagátoch, pozvánkach, v tlači, bulletinoch, ozname na úradnej tabuli, na 

internetovej stránke, označenie upomienkových predmetov, písomným  oznamom 

na podujatiach, označením na dielach, obrazová alebo zvuková propagácia a pod.).. 

 

8) Písomná žiadosť musí obsahovať:  

a) presnú identifikáciu žiadateľa v súlade s označením identifikácie žiadateľa s 

príslušným registrom - údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov 

žiadateľa, t.j: obchodné meno alebo názov a sídlo žiadateľa; identifikačné 

číslo žiadateľa, ak bolo pridelené; meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu 

a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene 

žiadateľa; označenie registra, v ktorom je žiadateľ zapísaný, 

b) kontaktné údaje vrátane emailovej adresy 

c) účel poskytnutia dotácie (označenie konkrétneho použitia, úlohy, akcie, 

miesto a termín a pod.),  

d) peňažný ústav a číslo účtu, na ktorý možno dotáciu poukázať,  

e) rozpočet projektu,  

f) rozsah, výška dotácie,  

g) podpis oprávnenej osoby 

h) čestné prehlásenie žiadateľa, že nemá voči obci žiadne záväzky po lehote 

splatnosti 

i) súhlas so spracovaním osobných údajov 

 

9) Podmienky a termíny:  

a) Doručenie žiadostí: do 15.10. daného kalendárneho roka pre dotáciu 

nasledujúceho rozpočtového roka. V mimoriadnych prípadoch aj mimo 

vyššie uvedeného termínu za predpokladu, že sa nezvýši schodok rozpočtu 

obce v danom rozpočtovom období. 

b) Mimoriadny prípad je výrazná zmena podmienok fungovania žiadateľa, 

ktorú musí žiadateľ relevantne dokladovať, resp. podujatie, ktoré nebolo 

možné vopred predvídať. 

c) V prípade podania nekompletnej žiadosti o dotáciu, bude žiadateľ vyzvaný 

/mailom, písomne/ na doplnenie žiadosti. Lehota na doplnenie žiadosti je 5 

pracovných dní odo dňa  vyzvania na doplnenie. V prípade nedoplnenia 

žiadosti o dotáciu, bude žiadosť vyradená z procesu posudzovania. 
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§ 4 

Posudzovanie žiadosti 

 

1) Obecný úrad v Žakarovciach posúdi úplnosť predloženej žiadosti a skontroluje splnenie 

podmienok stanovených vo VZN. 

2) Následne návrh na poskytnutie dotácie prerokúvajú poslanci OcZ 

3) Následne je poskytnutie dotácie zapracované do rozpočtu obce resp. rozpočtového 

opatrenia 

4) Dotácia sa schvaľuje  Obecným zastupiteľstvom ako súčasť rozpočtu resp. 

rozpočtového opatrenia obce 

5) Pri posudzovaní žiadosti, navrhovaní jej výšky a účelu poskytovania finančných 

prostriedkov z rozpočtu obce poslanci prihliadajú na hospodárnosť a efektívnosť ich 

použitia 

6) Po schválení rozpočtu, resp. rozpočtového opatrenia bude zo žiadateľom podpísaná 

„Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce...“ najneskôr do 30. júna daného 

kalendárneho roka.  

7) Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä:  

a) identifikáciu žiadateľa 

b) účel a podmienky použitia dotácie,  

c) výšku dotácie,  

d) zúčtovanie dotácie,  

e) zodpovednosť za porušenie finančnej disciplíny.  

 

§5 

Zúčtovanie dotácie 

 

1) Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce na tlačive 

Vyúčtovanie dotácie, ktoré tvorí prílohu tohto VZN.  

2) Predloženie dokladov na vyúčtovanie dotácie (stručná správa o vyhodnotení realizácie 

projektu + kópie účtovných dokladov overených štatutárom prijímateľa) je potrebné 

doručiť na OcÚ do 30 kalendárnych dní po ich vyčerpaní, najneskôr do 15.12. 

príslušného kalendárneho roka vrátane. V prípade, že zo všetkých okolností je zrejmé, 

že uvedený termín vyúčtovania nebude prijímateľom dodržaný, je prijímateľ povinný 

na základe odôvodnenej písomnej žiadosti požiadať poskytovateľa v lehote do 7 

pracovných dní pred uplynutím stanoveného termínu vyúčtovania o predĺženie termínu 

predloženia vyúčtovania. O predĺžení termínu vyúčtovania dotácie rozhoduje starosta 

obce. Táto zmena je predmetom dodatku k uzatvorenej zmluve. V tomto prípade musí 

byť vyúčtovanie doručené najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roka vrátane. 

3) Vyúčtovanie dotácie poskytnutej na podujatia realizované od 15.12. príslušného 

rozpočtového roka do 31.12.príslušného rozpočtového roka je prijímateľ dotácie 

povinný predložiť najneskôr do 05.01. nasledujúceho rozpočtového roka. 

4) V prípade nepoužitia poskytnutej dotácie je prijímateľ povinný ju vrátiť na účet, z 

ktorého bola dotácia poskytnutá  do 5 dní od predloženia vyúčtovania, najneskôr do 

31.12. príslušného kalendárneho roka a prijímateľ uvedený v ods. č. 3 do 5.1. 

nasledujúceho rozpočtového roka,  pričom doručí avízo o vrátení finančných 

prostriedkov 
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§ 6 

Kontrola použitia dotácie 

 

1) Prijímateľ dotácie je povinný vytvoriť podmienky pre kontrolu použitia dotácie 

poskytnutej z rozpočtu obce.  

2) Prijímateľ dotácie je povinný na žiadosť orgánu oprávneného na výkon kontroly podľa 

osobitného predpisu poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní kontroly a preukázať účel 

použitia dotácie listinnými dôkazmi, ktorých obsah dokazuje skutočnosti vzťahujúce sa na 

použitie dotácie. 

3) V prípade, ak sa následnou kontrolou zistí, že údaje uvedené vo vyúčtovaní boli 

nepravdivé, resp. dotácia bola použitá v rozpore so zmluvnými podmienkami, prijímateľ je 

povinný vrátiť dotáciu na účet obce. 

 

§ 7 

Zodpovednosť za porušenie finančnej disciplíny 

 

1) Pri porušení finančnej disciplíny žiadateľom postupuje obec podľa § 31 zákona 

č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  

§ 8 

Spoločné ustanovenia 

 

1)  Každú zmenu u žiadateľa/prijímateľa dotácie, napr. zmenu sídla organizácie, 

štatutárneho orgánu, bankového účtu a pod., je žiadateľ/prijímateľ dotácie povinný 

bezodkladne písomne oznámiť obci. Na základe tejto skutočnosti obec pristúpi 

bezodkladne k uzavretiu dodatku k už uzavretej zmluve o poskytnutí dotácie.  

 

§ 9 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Ruší sa všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

obce.  

2) VZN č. 17/2020 nadobúda účinnosť  1.1.2021.  

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa : 25.11.2020    

Zvesené z úradnej tabule dňa : 11.12.2020      

Schválené: 11.12.2020 uznesením č. 43/2020         

Vyhlásené vyvesením:  14.12.2020  

                                 Ing. Štefan Tulipán  

starosta obce Žakarovce  

     
 

 

1) §2 ods. 3 zák. č. 34/2002 Z.z. o nadáciách 

2) §2 ods.2 zák. č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne 

prospešné služby 

 

Prílohy VZN: 

Príloha č. 1 – vzor žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 

Príloha č. 2 – vzor vyúčtovania dotácie 


