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                 O B E C Remetské Hámre 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č.4/2019 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

 

Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 18.10.2019        

                      - zverejnený na webovom sídle obce dňa : 18.10.2019 

 Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane): 29.10.2019 

Doručené pripomienky (počet) : 0  

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Remetských Hámroch dňa 28.11.2019 pod č. 25/2019  

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa : 6.12.2019     

VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa : 7.1.2020 

 VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa : 6.12.2019 

 VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020 

 

                                                                    

                                                               

                                                                                                                     úradná pečiatka s erbom obce  

                                                                                                                                              za obec 
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Obecné zastupiteľstvo obce Remetské Hámre(ďalej len obec) na základe ustanovení  §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 a §4 ods. 3 písm. g) a h) zákona č.369/1990Zb. 

o obecnom zriadení v aktuálnom znení v záujme utvárať a chrániť zdravé podmienky, zdravý spôsob 

života a práce obyvateľov obce, zabezpečiť verejnoprospešné služby ,chrániť životné prostredie 

a vytvárať podmienky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, kultúry, osvetovej 

činnosti, záujmovej umeleckej činnosti, duchovnej ,telesnej kultúry a športu  vydáva toto  

 

V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É   N A R IA D E N I E 

č.4/2019 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

 

Článok 1 

Predmet nariadenia 

Predmetom tohto VZN je úprava a spôsob poskytovania dotácií z rozpočtu obce ,okruh oblastí, 

ktorých sa poskytovanie dotácií týka a podmienky za akých môžu byť dotácie poskytované. 

Článok 2 

Poskytovanie dotácií 

1.V rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok sa prostriedky rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu 

alebo účel použitia prostriedkov. Podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce a ich poskytnutím 

nemožno zvýšiť celkový dlh obce. 

2.Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok a poskytnutie dotácie schvaľuje Obecné zastupiteľstvo . 

3.Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie :                                                                                                                                                    

a)právnickej osobe(ďalej len žiadateľ)založenej obcou a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom 

záujme alebo v prospech rozvoja územia obce 

b)inej obci a VÚC(ďalej len žiadateľ)ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec alebo ak ide 

o poskytovanie pomoci pri likvidácií následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej 

udalosti na ich území 

c)inej právnickej osobe, fyzickej osobe -podnikateľ (ďalej len žiadateľ),ktorí majú sídlo alebo trvalý 

pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby 

obyvateľom obce. 
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4.)Dotácie z rozpočtu obce podľa odseku 1 písm. c) môžu byť poskytnuté len na podporu všeobecne 

prospešných služieb a účelov : 

a)tvorba, rozvoj , ochrana, obnova  a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt                  

b)ochrana ľudských práv a základných slobôd                                                                                     

c)vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry  a športu                                                                                              

d)tvorba a ochrana životného prostredia a podpora zdravia                                                                                                        

e)ochrana práv deti a mládeže                                                                                                                      

f)záchranná a poriadková služba a rozvoj ľudského potenciálu                                                                

g)sociálna oblasť                                                                                                                                                    

h)rozvoj vidieckej turistiky 

Článok 3 

Podmienky poskytovania dotácií 

1.Dotáciu v zmysle tohto VZN možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti podanej do podateľne 

Obecného úradu v Remetských Hámroch v termíne do 28.februára príslušného roka.                       

2.Písomná žiadosť musí obsahovať :                                                                                                                    

a) presné označenie a adresu žiadateľa(uviesť obchodné meno, sídlo ,IČO, bankové spojenie, kontakt, 

ak je žiadateľom nezisková organizácia alebo nadácia ,doloží žiadateľ doklad o registrácií)                    

b) účel poskytnutia dotácie(označenie konkrétneho použitia ,úlohy)                                                           

c) údaje o predpokladaných nákladoch –celkový rozpočet  akcie na ktorú sa dotácia žiada                     

d) rozsah, výška požadovanej dotácie                                                                                                                  

e) podpis oprávnenej osoby                                                                                                                                    

3. Dotáciu možno poskytnúť len žiadateľovi, ktorý  ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie má 

vyrovnané všetky záväzky voči obci.                                                                                                                                         

4. Pri rozhodovaní o výšky dotácie sa prihliada predovšetkým na význam realizovaných činnosti 

daným žiadateľom pre obec, k finančnej náročnosti realizovaných činností a k účelnosti finančnej 

dotácie.                                                                                                                                                                     

5. Dotácia je len doplnkovým zdrojom a nie je možné z nej vykrývať celú činnosť žiadateľa.                   

6. Pri poskytovaní dotácie sú prednostne podporované podujatia a činnosti usporiadané na území 

obce.                                                                                                                                                                                  

7. Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, je povinný ju zúčtovať do 30 dní po jej vyčerpaní, 

najneskôr však do 30.11. príslušného roka. Písomnú správu o použití finančných prostriedkov dotácie 

predloží žiadateľ do podateľne Obecného úradu v Remetských Hámroch v termíne zúčtovania 

dotácie.                                                                                                                                                                      

8. Žiadateľ ,ktorému boli poskytnuté prostriedky a neboli využité, je povinný ich vrátiť najneskôr 

v termíne zúčtovania na bankový účet obce.                                                                                                       

9. Ak žiadateľ nesplní zmluvne podmienky o poskytnutí dotácie, ďalšiu dotáciu môže obec poskytnúť 

tomuto žiadateľovi ,len ak uplynulo najmenej 5 rokov po skončení roka, v ktorom bola dotácia 

poskytnutá. 

Článok 4 

Schvaľovanie dotácií 
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1.Obecné zastupiteľstvo môže schváliť poskytnutie dotácie v príslušnom kalendárnom roku jednému 

žiadateľovi maximálne 1 krát.                                                                                                                            

2.O poskytnutí dotácie vedenie obce do 30 dní od rozhodnutia o poskytnutí dotácie uzavrie so 

žiadateľom zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce.                                                                           

3.Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať :                                                                                  

a)účel a podmienky použitia dotácie                                                                                                                           

b)výšku dotácie                                                                                                                                              

c)zúčtovanie dotácie                                                                                                                                                        

d)zodpovednosť za porušenie finančnej disciplíny                                                                                    

4.Schválená dotácia sa podľa podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie a po podpise zmluvy obidvomi 

zmluvnými stranami prevedie na bankový účet žiadateľa. Vyplatenie dotácie cez pokladňu obce je 

neprípustné. 

Článok 5 

Zodpovednosť za porušenie finančnej disciplíny 

Pri porušení finančnej disciplíny žiadateľom, obec postupuje podľa §31 zákona č.523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

1.Toto VZN ruší a nahrádza VZN č.1/2019 schválené uznesením Obecného zastupiteľstva z 28.3.2019                                            

2.Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo.        

3.VZN nadobúda účinnosť dňom  1.januára 2020.   

 

                                                                                                                           

 

                                                                                                                                     Marek Kondžura  v.r.                                                                                                                                                                                                                        
.                                                                                                                                      starosta  obce  
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