VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Svrbice dňa :

28.11.2015

Všeobecné záväzné nariadenie obce Svrbice
č. 7/2015

o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám
a fyzickým osobám

Obecné zastupiteľstvo v Svrbiciach podľa § 9, bod 2 zákona NR SR č. 369/1990 o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 7 ods. 4 zákona č. 593/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov
v y d á v a toto všeobecne záväzne nariadenie :

§1
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej len „ nariadenie „ ) je upraviť
postup pri poskytovaní dotácií jednotlivým subjektom v súlade s platnou úpravou.
2. Dotácie môžu byť poskytované z obecného rozpočtu právnickým osobám a fyzickým
osobám, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce Svrbice.
3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na dotácie poskytované z rozpočtu obce právnickým
osobám, ktorých zakladateľom je obec.

§2
Všeobecné podmienky
1. Obecné zastupiteľstvo v Svrbiciach ( ďalej len „ zastupiteľstvo“ ) v návrhu rozpočtu na
príslušný rok alebo v úprave schváleného rozpočtu určí celkovú výšku finančných
prostriedkov, vyčlenených na účely tohto nariadenia.
2. Poskytnuté finančné prostriedky podliehajú zúčtovaniu. Ich poskytnutím nemožno zvýšiť
rozpočtový deficit obce.

3. Maximálna výška dotácie, poskytnutej jednému žiadateľovi, v jednom rozpočtovom roku
nesmie prekročiť 80% z celej čiastky vyčlenenej na dotácie v rozpočte na príslušný rok.
V prípade, ak ide o úlohy, projekty alebo akcie, ktoré sú v súlade s účelom poskytovania
dotácií a majú pre obec mimoriadny význam, môže zastupiteľstvo obce schváliť jednorazové
poskytnutie dotácie vo výške presahujúcej finančný limit, určený týmto nariadením.
4. Dotáciu nie je možné použiť na úhradu stravných nákladov, vyplatenie honoráru alebo
odmeny. Dotáciu taktiež nemožno poskytnúť politickým stranám a hnutiam.
5. Dotácie možno poskytnúť iba za predpokladu, že žiadateľ :
a) nie je v likvidácii
b) nie je dobrovoľný úpadca
c) nebol podaný na neho návrh na vyhlásenie konkurzu, nebol vyhlásený konkurz na jeho
majetok / resp. v rámci konkurzu povolené nútené vyrovnanie /, nebol zamietnutý návrh na
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo povolené vyrovnanie
d) nemá nedoplatky na miestnych daniach alebo iné neuhradené záväzky voči obci.
6. Na poskytnutie dotácií nie je právny nárok.

§3
Účel použitia dotácií
1. Použitie dotácií je viazané v súlade s ustanovením § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výlučne na podporu :
a) všeobecne prospešných služieb
b) všeobecne prospešných alebo verejno – prospešných účelov
c) na podporu rozvoja športu a kultúry
2. Pod podporou všeobecne prospešných služieb na území obce sa rozumie :
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) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.
3. Pod podporou všeobecne prospešných alebo verejno – prospešných účelov sa rozumie :
a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitárnych cieľov
c) ochrana a tvorba životného prostredia
d) ochrana zdravia
e) ochrana práv detí a mládeže
f) rozvoj vzdelania a telovýchovy
4. Dotácie budú poskytované v súlade s účelom uvedeným v odseku 1 len na projekty, ktoré
slúžia pre potreby obce Svrbice.

§4
Žiadosť o poskytnutie dotácie
1. Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva na obecný úrad ( ďalej len „úrad“ ) počas
kalendárneho roka.
2. Žiadosť musí mať písomnú formu a musí obsahovať :
a) riadne a úplne vyplnený identifikačný list a prihlášku projektu a návrh rozpočtu projektu
v dvoch vyhotoveniach, ktoré tvoria prílohu tohto nariadenia
b) originál alebo úradne overenú fotokópiu výpisu z príslušného registra na, na základe
ktorého vykonáva podnikateľskú alebo inú činnosť
c) výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu žiadateľa, nie starší ako jeden mesiac
a originály potvrdení o vyrovnaní všetkých záväzkov voči štátu / daňovému úradu, úradu
práce, sociálnej a zdravotnej poisťovni / nie staršie ako jeden mesiac, v prípade, že žiadateľ
žiada o poskytnutie dotácie vo výške presahujúcej 1.506,30 eur.
3. Kontrolu úplnosti a vedenie agendy všetkých podaných žiadosti podľa tohto nariadenia
vykonáva úrad. Žiadosť , ktorá nespĺňa predpísané náležitosti nebude posudzovaná a bude
bezodkladne vrátená žiadateľovi. Vrátením žiadosti nezaniká právo podať žiadosť opätovne.
4. Žiadosť o poskytnutie dotácie, nepresahujúcej sumu 301,26 eur predloží úrad na
schválenie starostovi. Starosta žiadosť pred schválením prerokuje s finančnou komisiou. Pre
poskytnutie dotácií starostom sa vyčlení suma v rozpočte obce na príslušný rok.
5. Žiadosť o poskytnutie dotácie, presahujúcej sumu 301,26 eur predloží úrad finančnej
komisii zastupiteľstva. Finančná komisia posúdi žiadosť z hľadiska významu, ako aj záujmu
a možností obce a vypravuje stanovisko pre zastupiteľstvo.
6. Úrad spolu so stanoviskom komisie postúpi žiadosť na prerokovanie zastupiteľstvu.
Zastupiteľstvo prerokuje žiadosť na svojom zasadnutí v priebehu kalendárneho roka.
7. Úrad žiadateľa písomne vyrozumie o výsledku rozhodnutia zastupiteľstva do 30 dní po
rozhodnutí zastupiteľstva. Úspešný žiadateľ bude vyzvaný na podpis príslušnej zmluvy.
8. Schválené žiadosti zverejní úrad na oznamovacej tabuli a internetovej stránke do 30 dní
odo dňa schválenia.

§5
Forma poskytnutia dotácií
1. Dotácie sa poskytujú na základe písomnej zmluvy, uzavretej medzi žiadateľom a obcou
Svrbice.
2. Písomná zmluva o poskytnutí dotácie musí obsahovať minimálne nasledujúce údaje :

a) forma poskytnutia
b) výška dotácie
c) účelové vymedzenie použitia dotácie
d) záväzok vrátiť dotáciu v prípade, že sa nepoužije na účel uvedený v písomnej zmluve
e) ustanovenie o zmluvnej pokute za nedodržanie predmetu a podmienok zmluvy najmenej
vo výške 1.506,30 eur a najviac do dvojnásobku poskytnutej sumy
f) povinnosť žiadateľa zaplatiť úroky z omeškania vo výške najmenej 0,05% z celkovej sumy
poskytnutej dotácie za každý deň omeškania, ak v určenom termíne nevyúčtuje poskytnuté
finančné prostriedky alebo nevráti finančné prostriedky na bankový účet obce Svrbice.
3. Písomnú zmluvu o poskytnutí dotácií za obec podpisuje starosta obce.

§6
Vyúčtovanie poskytnutých dotácií

Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia podľa tohto nariadenia je povinný :
a) vykonať jej vyúčtovanie do 30 dní po ukončení akcie najneskôr do 31. Decembra
kalendárneho roka
b) predložiť kópie účtovných dokladov s prílohami k účtovným dokladom o čerpaní
pridelených finančných prostriedkov
c) nevyčerpané finančné prostriedky musia byť vrátené obci najneskôr do 15.12. bežného
kalendárneho roka.

§7
Sankcie
1. Obec má právo kontroly čerpania a použitia poskytnutých dotácií na schválený účel,
špecifikovaný v zmluve. Úspešný žiadateľ je povinný vytvoriť podmienky pre vykonanie
kontroly.
2. Starosta obce môže uložiť právnickej osobe za porušenie tohto nariadenia pokutu až do
výšky 6.025,20 eur. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania
a následky protiprávneho konania.
3. Pokutu možno uložiť do 2 mesiacov odo dňa, keď sa starosta obce dozvedel o tom, kto sa
porušenia dopustil, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď k porušeniu došlo.

§8
Záverečné ustanovenia
1. Súčasťou tohto nariadenia sú prílohy :
a) identifikačný list žiadateľa a prihláška do projektu
b) návrh rozpočtu projektu ( úlohy, akcie )

2. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Svrbice.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Svrbice
Dňa : 13.12.2015
4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť od 1.1.2016

Vladimír Hromádka
starosta obce

