OBEC KRUŠETNICA
Obecné zastupiteľstvo obce Krušetnica podľa § 4 ods. 3 písm. h/ a §11 ods. 4 písm. g/
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 2 a 4
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení.

vydáva
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE
O DOTÁCIÁCH
č. 5/2008 zo dňa 12. decembra 2008
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky poskytovania
dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu obce Krušetnica (ďalej len obec)
právnickým osobám, fyzickým osobám- podnikateľom, občianskym združeniam a občanom
pôsobiacim na území obce za predpokladu, že obec má na tento účel v rozpočte na príslušný
rozpočtový rok vyčlenené finančné prostriedky.
§2
Účel poskytovania dotácií, návratných finančných výpomocí
Obec môže zo svojho rozpočtu poskytnúť dotáciu a návratnú finančnú výpomoc:
a) na činnosť v oblasti sociálnej starostlivosti, kultúry, športu, školstva, zdravotníctva,
humanitárnych, charitatívnych a iných občianskych aktivít
b) na rozvoj a podporu podnikateľských aktivít a zamestnanosti
§3
Podmienky poskytovania dotácií a návratných
finančných výpomocí
Právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ , občianske združenie, podnikateľ
a občan, ktorý žiada poskytnutie dotácie alebo návratnej finančnej výpomoci musí
predložiť písomnú žiadosť.
2.
Písomná žiadosť musí obsahovať najmä:
a) meno a adresu, u podnikateľských subjektov ich názov a adresu, IČO, meno konateľa,
resp. konateľov,
b) bankové spojenie,
c) v prípade podnikateľského subjektu, spôsob vzniku (živnostenský list, zápis v obchodnom
registri), v prípade občianskeho združenie uviesť deň a číslo registrácie,
1.

d) stručnú charakteristiku projektu, podnikateľského zámeru , príp. pripravovanej aktivity,
e) informácie o doterajšej činnosti a výsledkoch žiadateľa,
f) výšku požadovanej dotácie alebo návratnej finančnej výpomoci, príp. údaj
o predpokladaných nákladoch na usporiadanie aktivity, termín a miesto konania,
g) v prípade podnikateľského zámeru odborný ekonomický predpoklad návratnosti
požadovanej dotácie alebo návratnej finančnej výpomoci,
h) predpokladaný prínos pre obec,
i) podpis oprávnenej osoby.
3.
Právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ, občianske združenie, ktorý žiada
poskytnutie dotácie musí mať sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, alebo
vykonávať činnosť na území obce.
4.
O poskytnutí dotácie rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
5.
Po rozhodnutí o poskytovaní dotácie uzavrie obec so žiadateľom dohodu alebo
zmluvu o účele a podmienkach použitia dotácie a v prípade návratnej finančnej
výpomoci aj o termíne jej splatnosti.
6.
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
7.
Finančná dotácia je len doplnkovým zdrojom a nie je možné z nej vykrývať celú
činnosť žiadateľa.
§4
Zúčtovanie poskytnutých dotácií a návratných
finančných výpomocí
1.

2.

3.

Právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ, občianske združenie vykoná ročné
zúčtovanie poskytnutej dotácie s rozpočtu obce a to do 15. decembra nasledujúceho
roka, prípadne do 60 dní po ukončení jednorázovej akcie, na ktorú bola dotácia
poskytnutá. Súčasťou ročného zúčtovania je správa s komentárom použitia
poskytnutej dotácie. K zúčtovaniu dotácie je potrebné doložiť kópiu účtovných
dokladov.
Obec si vyhradzuje právo kontroly účelnosti použitia poskytnutých dotácií
a návratných finančných výpomocí prostredníctvom vecne príslušného oddelenia
resp. komisie OZ.
Ustanovenia osobitných právnych predpisov o rozpočtových pravidlách a spôsobe
nakladania s poskytnutými prostriedkami nie sú týmto nariadením dotknuté.
§5
Sankcie

Právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá použila dotáciu na iný účel ako bola
poskytnutá, je povinná obci dotáciu v plnej výške vrátiť a zaplatiť penále 0,2 %
z neoprávnene použitej sumy za každý deň od obdržania do vrátenia dotácie, najviac do výšky
dvojnásobku poskytnutej sumy a najmenej 33,19 €.

§6
Záverečné ustanovenia
1.
2.

Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Krušetnici dňa 12. 12. 2008
uznesením č. 6/2008.
Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa jeho prijatia Obecným
zastupiteľstvom v Krušetnici.

V Krušetnici, dňa 12. decembra 2008

Jozef Stančík
starosta obce

